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“O FOLCLORE DA FLORESTA”: FESTAS E REGIONALISMO AMAZÔNICO1 
        

José Maria da Silva2 
 

Resumo 
Neste artigo, analiso os significados que a noção de folclore adquire em festivais realizados na região, 
focalizando especialmente a festa do boi-bumbá de Parintins. O trabalho procura analisar como essas festas se 
transformaram em espetáculos na confluência de dois aspectos: i) exaltar elementos da natureza e da cultura 
regional, constituindo com o tempo um discurso de amazonidade; ii) transformar festejos locais em eventos 
como fenômeno turístico e de identidade regional. Ao mesmo tempo, o artigo analisa concepções de folclore 
no espetáculo. 

  
Palavras-chave: Festival; Amazônia; Regionalismo; Folclore. 

 

Festas são fenômenos sociais importantes para a compreensão das sociedades – 

comemoram determinadas datas, celebram divindades e feitos religiosos. Nas sociedades 

não ocidentais, as festas marcam o início e o fim das colheitas, iniciam jovens na vida adulta, 

enaltecem a memória dos antepassados, dentre outros aspectos. A literatura antropológica 

sobre festas é ampla e nos apresenta experiências de várias partes do mundo, 

demonstrando sua amplitude e diversidade. 

As festas no Brasil passaram a adquirir um novo estatuto empírico e sociológico, em 

razão: i) da dimensão e qualidade da festa, que se apresenta em grande parte como 

espetáculo de grandes proporções; ii) da interpenetração e confluência de várias 

modalidades de artes e de expressões culturais – formando um campo cultural híbrido e 

polissêmico; iii) da influência de diversas formas de mídia (rádio, televisão, cinema, internet 

etc.); e iv) pelo fato de que essas festas não são mais produzidas apenas para deleite de 

comunidades locais e, sim, para um público cada vez mais amplo, sobretudo pelo interesse 

que as mesmas suscitam para o circuito do turismo. 

Na Amazônia, como em outras partes do mundo, existe uma grande diversidade de 

festas. No entanto, gostaria de fazer referência a três modalidades, que são verdadeiros 

marcadores de sociabilidades e identidades. São elas: i) as festas de santo; ii) festas e 

festivais; e iii) as festas urbanas. 

                                                      
1
 Comunicação apresentada na mesa redonda “A força que vem das festas e rituais populares da Amazônia”, 

por ocasião da IV Reunião Equatorial de Antropologia, realizada na Universidade Federal da Bahia, no período 
de 09 a 12 de dezembro de 2019. Agradeço a Florêncio Vaz (UFOPA) e Luciana Carvalho (UFOPA) pelo convite. 
2
 Professor Associado da Universidade Federal do Amapá. 
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As festas de santo resultam do processo de colonização da Amazônia, no qual a igreja 

teve papel fundamental seja na ocupação do território regional (juntamente com a coroa), 

seja na inserção do cristianismo, por meio da política de expansionismo religioso para o novo 

mundo. Deste modo, em razão da ocupação de todo o território amazônico pela igreja 

católica, sua influência na religiosidade nas áreas urbana e no interior são perceptíveis pela 

presença da igreja e de missões religiosas, mas, sobretudo, pelas festas de santos, 

especialmente os santos padroeiros. De acordo com a literatura sobre festas de santo na 

Amazônia, podemos distinguir as festas realizadas pela igreja – são definidas como festas 

oficiais, organizadas e realizadas pela estrutura sacerdotal de cada igreja e, nesse sentido, 

sob o seu controle – e as festas de santos realizadas por comunidades, com destaque para as 

festas das áreas rurais que movimentam um calendário religioso anual e promovem 

verdadeiras trocas simbólicas (Alves, 1993; Braga, 2004; Maués, 1995 e 2001). 

Por outro lado, existem as festas de santo realizadas por comunidades. Esse tipo de 

festa é realizado em comunidades de bairros em cidades grandes e médias. Contudo, são 

mais expressivas – no que concerne à religiosidades, sociabilidades e identidades locais – em 

cidades do interior. São festividades organizadas, na sua maioria, por pessoas da 

comunidade e que pouco contam com a presença de representantes da hierarquia da igreja 

– por vezes, essas festas foram criadas por pessoas que possuem e mantém uma a imagem 

de um santo e que por isso são chamadas de “donos de santo”. Em geral, a parte religiosa é 

comandada por pessoas da comunidade – rezadores e irmandades – e possuem um 

calendário de vários dias em que são realizadas missas, ladainhas, procissões, promessas e 

atividades consideradas profanas – bailes dançantes, bingos e apresentações artísticas ou de 

expressões culturais próprios do lugar.3   

 

Festivais na Amazônia 

Podemos identificar na Amazônia um conjunto de festas e festivais de cunho local 

que têm por finalidade explorar aspectos da produção econômica ou o folclore local. Do 

                                                      
3
 Estou me referindo aqui a manifestações culturais de longa tradição praticadas por populações da Amazônia. 

Exemplos disso são a Marujada, em Bragança (no estado do Pará), e o Marabaixo e o Batuque, em diversas 
cidades do Amapá. 
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ponto de vista econômico, podemos identificar um conjunto de festas que tratam de 

produtos do extrativismo e da agricultura e da pesca. No âmbito do extrativismo e da 

agricultura têm-se: festival da mandioca (Amapá, Pará e Rondônia), festival do açaí (Acre, 

Amapá e Pará), festival do abacaxi (Acre, Amapá e Pará), festival do cupuaçu (Amapá e 

Amazonas), festival da pupunha (Amazonas), festival do cacau (Amazonas e Pará) e festival 

do miriti (Pará). Com relação à pesca, encontramos o festival do pirarucu Amapá, Amazonas 

e Pará), festival do tucunaré (Amapá, Amazonas e Pará), festival do camarão (Afuá, estado 

do Pará) e festival do jaraqui (cidade de Borba, no Amazonas). 

Outra modalidade são os festivais folclóricos que têm por finalidade explorar o 

folclore local e regional, com vistas evidenciar e fortalezar eventos tradicionais e, por 

conseguinte, a identidade local, bem como criar eventos visando estimular o turismo (ver 

SILVA, 1997 e 2013). 

Dentre as festividades na Amazônia, há uma modalidade de festivais em que são 

performatizados elementos que podemos colocar sobre a rubrica do regionalismo 

amazônico. Esses eventos apresentam algumas características em comum, tais como: i) são 

realizados em cidades situadas no interior da região; ii) são eventos praticados por 

populações locais e que a partir de certo momento são projetados pelo poder público com a 

finalidade de realçar aspectos da identidade local e regional – concebidos como cultura 

amazônica – e transformá-los em atrativos turísticos; iii) são festividades movidas pela 

competividade entre as agremiações protagonistas da festa; iv) são espetáculos, no sentido 

estrito do termo, com a exploração de temas considerados amazônicos, e v) por fim, são 

espetáculos produzidos por uma gama de modalidades artísticas – música, dança, artesanato 

e artes cênicas e visuais, dentre outras modalidades com destaque para a expressão visual. 

Como eventos dessa linha de festividades, podemos citar o festival de Parintins e o 

festival das cirandas de Manacapuru e o festival do jaraqui, no estado do Amazonas; a festa 

das tribos de Juruti (também chamada de festribal), o Sairé de Alter do Chão e o festival do 

camarão no Afuá, no estado do Pará. 

O festival dos bois-bumbás de Parintins é, sem dúvida, um caso exemplar e de 

destaque no âmbito das festividades amazônicas. Pode-se dizer que é um evento pioneiro e 

que tem sido modelo de inspiração para outros festivais que estruturam suas apresentações 

baseados em aspectos considerados amazônicos, ou seja, explorando temas sobre a 
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natureza – a floresta, rios, várzeas etc. – o índio, o caboclo, mitos e lendas situados na 

história e no ambiente da região. 

 

Parintins e o espetáculo amazônico 

O festival folclórico de Parintins é realizado todos os anos durante o período dos 

festejos juninos. Trata-se de um espetáculo competitivo, contracenado por duas 

agremiações de boi-bumbá – os bois Caprichoso e Garantido. O festival é, na verdade, 

resultado da transformação do que era anteriormente denominado de “brincadeira de boi”, 

em que os bois se apresentavam em casas e nas ruas encenando a morte e ressurreição do 

boi. Existem registros da brincadeira de boi na região Norte desde o século XIX (Avé-

Lallement, 1980; Galvão, 1951; Salles, 1970). No caso do Amazonas, trata-se de uma tradição 

introduzida por migrantes nordestinos, em um processo histórico de formação social e 

cultural da região (Benchimol, 2009), que denominei de “processo civilizador” empreendido 

na Amazônia (Silva, 2016). 

À época, havia vários bois na cidade e quando havia uma disputa entre os 

personagens, se enfrentando e batendo até quando um destruía a cabeça do outro. Após os 

embates dos bois, os brincantes entravam em conflito e havia briga disseminada, que só 

terminava com intervenção da polícia. Assim, na maioria das vezes as brigas iam parar na 

delegacia. 

Preocupados com a violência, jovens ligados à igreja católica local decidiu, no ano de 

1965, criar um evento no qual os bois passaram a disputar um troféu, com base em regras e 

mediado por um corpo de jurados. Foram os primeiros passos para a criação do festival de 

Parintins. Neste sentido, foi a domesticação das brigas e da violência entre os bois e os 

brincantes que possibilitou a criação do festival. Tal fato histórico – manteve a brincadeira, 

modificando a estrutura, sua dinâmica e criando novos signos e significados4 –, implicou nos 

seguintes aspectos: i) criou uma competição com participação de apenas dos bois; ii) definiu-

se um evento em que os bois passaram a se apresentar com base em quesitos definidos por 

regulamento e com o julgamento de um corpo de jurados; e iii) implicou na organização das 

                                                      
4
 Para uma discussão sobre mudanças e permanências, estrutura e evento, ver Sahlins (1981). 
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agremiações, as quais tornaram-se entidades jurídicas, definidas como associações 

folclóricas. Assim, o festival foi aos poucos se constituindo em um espetáculo moderno, com 

atores, palco e plateia. Mais que isso, o festival se transformou em espetáculo de base 

artística – com a mistura de diferentes modalidades de arte (música, artes cênicas, dança, 

artes visuais, coreografia etc.), formulando um texto cultural, cujo contexto é a Amazônia.  

Com a criação e consolidação do festival de Parintins, podemos identificar dualidades 

no tempo da festa – este entendido aqui como um ritual de longa duração. Na 

temporalidade do evento, a primeira distinção que se apresenta é festa e festival. Enquanto 

o festival se resume aos três dias de apresentação, a festa se apresenta em um tempo maior 

que começa após o carnaval e termina com a divulgação do resultado da apuração do 

festival, quando se conhece o vencedor. Assim, a festa compreende as três fases clássicas do 

ritual – preparação, a realização do evento e a finalização. 

Outra classificação que emerge da prática do festival, são as noções de disputa e 

competição. A disputa é difusa e se apresenta durante todo o ciclo do boi-bumbá de 

Parintins. Em um contexto de alteridade e de rivalidade, os bois disputam tudo o que se 

apresenta no cenário da rivalidade, de modo a acumular um capital simbólico de supremacia 

de um sobre o outro. Deste modo, disputa-se a melhor torcida do festival, as celebridades e 

turistas que visitam Parintins, quem tem as melhores brincantes femininas – cunhã-poranga, 

rainha do folclore e porta-estandarte –, os financiadores do festival, dentre outros aspectos. 

A competição, por outro lado, diz respeito aos três do festival – momento em que os 

bois fazem suas apresentações e uma comissão de jurados define a pontuação para cada 

item apresentado na arena do bumbódromo, com base no regulamento e em suas análises. 

 

A arte do boi-bumbá 

Como a preparação das agremiações se dá a partir das regras estabelecidas no 

regulamento do festival, o complexo sistema simbólico para a realização do evento baseia-se 

em 21 quesitos (denominados de itens). Estes são transformados em espetáculo através da 

música, artes cênicas, dança, artes plásticas e efeitos de som e luz com auxílio de 

equipamentos eletrônicos. 

A música é a primeira manifestação artística a ser apresentada ao público, sendo que 

normalmente os bois lançam seus CDs logo após o carnaval. As letras das toadas conjugam 
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as exigências do regulamento com certa margem de liberdade na exploração de temas sobre 

a região amazônica. Entre artistas e diretores dos bumbás, comunga-se a ideia de que o 

Festival de Parintins é um espetáculo para falar da Amazônia, por isso afirmam que o festival 

é uma “Ópera Amazônica”. Deste modo, cada item das apresentações é concebido e 

estruturado para abordar elementos da região de forma espetacular à plateia. Esta, 

composta por torcedores e visitantes, espera ver no bumbódromo a Amazônia retratada na 

versão dos bois de Parintins. 

As fontes de inspiração e os quesitos abordados são sempre os mesmos. Porém, a 

riqueza nos detalhes, a suntuosidade, a forma como os temas são explorados em cena, as 

novidades apresentadas e a performance dos personagens e brincantes, são fatores 

relevantes para que o espetáculo seja sempre atrativo para espectadores locais e de fora. 

Logo após o término do festival, cada diretoria começa a planejar a apresentação do 

ano seguinte. São feitas avaliações das apresentações, em seguida o primeiro aspecto que se 

define é o tema central que a agremiação defenderá como slogan, mas também como 

fundamento para uma linha coesa das apresentações. 

A preparação de cada boi para o festival é precedida de levantamento de 

informações sobre grupos indígenas (região de origem, história, mitos, vestuário, costumes, 

ritos de iniciação, alimentação, religiosidade), populações ribeirinhas (com destaque para o 

caboclo), ambientes e paisagens da região, assim como pessoas de destaques em Parintins. 

As informações são levantadas em acervos de museus, universidades, agências da FUNAI, 

bibliotecas e, algumas vezes, com busca de dados e entrevistas realizados diretamente entre 

grupos indígenas e populações ribeirinhas da região. Estas são selecionadas previamente 

para serem abordadas no festival. 

Após o levantamento de informações por cada diretoria de arte, definem-se 

paisagens naturais, etnias indígenas, categorias de caboclos que serão abordados no quesito 

figuras típicas regionais5 e aspectos culturais que serão objetos das apresentações. Os dados 

são repassados aos compositores que, com base nas informações, elaboram as letras das 

                                                      
5
 Pra representação da categoria caboclo no festival, selecionam-se representações de categorias empíricas 

identificadas a partir do trabalho, tais como: agricultores, pescadores, vaqueiros, seringueiros trabalhadores da 
juta ou que plantam mandioca e fazem farinha, dentre outros tipos sociais. 
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toadas, que por sua vez servem de inspiração para as exibições na arena do bumbódromo – 

ou seja, o tema central e as letras das músicas servem de roteiros para a estruturação das 

apresentações dos itens na arena do bumbódromo.  

Seguindo um modus operandi estabelecido e reconhecido no contexto artístico do 

boi-bumbá, os artistas plásticos utilizam uma sequência técnica para alcançar o resultado 

final: inicialmente elabora-se um esboço da fantasia, alegoria ou cenário em forma de 

desenho. Às vezes o desenho dá espaço a uma maquete, principalmente quando se trata de 

cenário com representações de animais, personagens e paisagens. Em seguida, elabora-se 

uma estrutura feita com ferragem, que dá forma e tamanho ao artefato, o qual finalmente 

recebe o acabamento com diversos tipos de materiais, atingindo a forma artística desejada. 

No caso das alegorias, em que se procura representar ambientes amazônicos (rios, florestas, 

montanhas), animais, seres mitológicos, figuras humanas, as peças são sempre de grandes 

dimensões (chegando a medir 12 metros ou mais de altura) e na arena formam cenários e 

formas gigantescas. Os cenários, pela grandiosidade, movimento e efeitos de luz, som e cor, 

produzem cenas cinematográficas durante as apresentações para deleite e admiração da 

plateia. 

A estruturação do festival de Parintins como um espetáculo moderno – com forte 

apelo de mídia e voltado ao circuito nacional e internacional de turismo – implicou, de um 

lado, na organização burocrática das agremiações, na dependência de investimentos 

financeiros de órgãos públicos e da iniciativa privada e na constituição de uma categoria 

profissional de artistas; de outro, na constituição de um modelo de espetáculo direcionado a 

abordar a Amazônia como artefato cultural, calcado em três aspectos principais: a natureza, 

o índio e o caboclo. Estas categorias colocam em cena questões sobre natureza e cultura, 

porém, não como dualidade estanque, mas misturadas como partes de uma cosmologia 

abrangente na qual a natureza é parte da vida humana, sendo que esta não pode ser vista 

separada do meio natural. Guardadas as devidas diferenças, certamente existe alguma 

relação dessa concepção com as cosmologias ameríndias da América do Sul, analisadas por 

etnólogos que estudaram populações indígenas na região (Descola, 2000 e 2015; Gonçalves, 

2001). 
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O folclore no boi-bumbá  

As festas na Amazônia em geral têm sido identificadas como festivais folclóricos. É 

preciso saber indagar que significados o termo folclore adquire nessas festas. 

O estudo de Luciana Carvalho (2016) sobre as mudanças na festa do Sairé no 

processo histórico da festividade nos dá uma pista para compreender uma linha geral de 

como a categoria folclore possibilitou a organização moderna de tradições culturais na 

região – processo este que têm similaridades com o boi-bumbá, possivelmente pelo fato de 

que o espetáculo parintinense tem servido de inspiração e modelo. 

Segundo ela, a perspectiva do folclore na festa do Sairé se dá em um processo de 

reinvenção das tradições, a partir de ações dos moradores de Alter do Chão na busca de 

resgatar a tradição ao mesmo tempo com preocupações de transformá-lo em atrativo 

turístico. Em suas palavras: 

 

Considero 1997 um segundo marco da reinvenção das tradições locais, um divisor 
de águas para a festa e a comunidade de Alter do Chão. As inovações atraíram 
atenções políticas e contribuíram para a inserção da festa do Sairé em um 
calendário turístico para a promoção em escala nacional (Carvalho, 2016: 250). 

 

Da mesma forma que no boi-bumbá de Parintins a definição de um evento como 

folclórico, significou para o Sairé a modernização da festa, com a adesão das duas 

agremiações como organizações formais – o Boto Tucuxi e o Boto Cor-de-Rosa –, a definição 

de uma estrutura apresentações – o sairódromo – a viabilização de recursos financeiros e a 

movimentação de um mercado local, a partir dos investimentos dos recursos recebidos 

pelos botos, assim como pela recepção de turistas. 

O termo folclore no festival em Parintins adquire e agrega múltiplos significados. Em 

determinado momento, faz referência à tradição da “brincadeira do boi”, cujas origens 

situam-se no bumba-meu-boi do Nordeste. Assim, todas às vezes que apresentam no festival 

a tradição do boi, fazem referência (na música e no cenário montado na arena) ao bumba-

meu-boi e aos nordestinos denotando a ancestralidade do boi-bumbá. 

Por outro lado, a ideia de tradição, desta vez contextualizada em Parintins, aborda 

pessoas e aspectos da cultura local. Por exemplo, em letras de toadas e nas apresentações 

na arena do bumbódromo comumente os bois fazem homenagem a pessoas consideradas 

importantes na história e na sociabilidade parintinense, como Lindolfo Monteverde 
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(fundador do boi Garantido e considerado um exímio versador)6, Valdir Viana (curador que 

tratava das enfermidades) e irmão Miguel (considerado mestre do artesanato e da arte em 

geral na cidade, e que deu os primeiros passos no ensino da arte na cidade). Com relação aos 

aspectos da cultura local, frequentemente os bois fazem homenagens aos santos nas toadas 

e em suas apresentações – principalmente à Nossa Senhora do Carmo (padroeira da cidade) 

e São Benedito (cuja igreja localiza-se no território do boi vermelho – a baixa de São José). 

 

Realidade versus criatividade 

No contexto das apresentações no festival, os bois Caprichoso e Garantido rivalizam 

não apenas o título de campeão e o troféu do festival, mas também posições distintivas e 

até mesmo ideológica na concepção de espetáculo. Tal disputa se dá na forma como cada 

concebe o folclore, mas também na concepção de alteridade entre um e outro. 

O boi Garantido se apresenta como o “boi do povão”. Situa este slogan afirmando 

que é uma agremiação vinculada às categorias mais pobres da população local – pescador, 

vaqueiro, agricultor, juteiro, caboclo etc. Por outro lado, acusa o adversário de ser um boi de 

pessoas da elite de Manaus e de Parintins. Tal acusação incide desde a criação do boi azul 

que teria sido criado por um militar de alta patente. Na verdade, trata-se de uma acusação 

que deve ser considerada no âmbito da rivalidade e da política de identidade entre ambos 

na cidade de Parintins, tendo em vista que ambos possuem entre seus torcedores e 

admiradores pessoas de todas as classes sociais. Há, inclusive, uma disputa acirrada e 

constante entre os dois contendores para conquistar a simpatia e a torcida de políticos locais 

e regionais, de turistas e de celebridades que visitam Parintins, seja na época do festival ou 

em outros momentos. 

O aspecto mais significativo, porém, são as bases de concepções diferenciadas de 

folclore, expresso na expressão folclore da floresta. O termo floresta passou a designar, 

                                                      
6
 A arte de fazer ou tirar verso na tradição do boi em Parintins recebe a denominação de enversar. Trata-se de 

um ofício distintivo e, portanto, para poucos. Um bom versador é aquele que transforma coisas e episódios do 
cotidiano em versos, seja para a toada, seja para o amo do boi recitar durante as apresentações no festival. 
Normalmente, aprendia-se enversar com pessoas mais velhas que ensinavam como tirar o verso em forma de 
toada. Lindolfo Monteverde é evidenciado na memória do boi Garantido (e em geral na cidade) como um 
exímio e inigualável versador. Legou ao seu filho João Batista a arte de enversar, e que também herdou o ofício 
de amo do boi no Garantido. 
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concomitantemente, o lugar e todos os processos de vida existentes no espaço amazônico. 

Diversas expressões e designações têm sido formuladas utilizando-se do vocábulo floresta, 

com um significado englobante: “povos da floresta”, “folclore da floresta”, “ritual da 

floresta”, “festa da floresta” etc. 

No caso específico do festival, a palavra tem sido utilizada para singularizar o 

espetáculo do boi-bumbá. Ou seja, um evento que ultrapassou as referências do auto do boi, 

estruturando o espetáculo com objetos e valores das sociedades indígenas e ribeirinhas da 

região, conjugando-as com produtos, técnicas e valores oriundos de experiências 

consideradas modernas. 

Assim, a expressão folclore da floresta implicava ao mesmo tempo na designação de 

um tipo de evento cultural sobredeterminado pelo ambiente, populações e valores sociais 

amazônicos, juntamente com signos da memória longa do boi-bumbá. Além disso, o 

vocábulo foi utilizado para singularizar um espetáculo nos limites geográficos do 

“isolamento”, em uma ilha no meio da mata. 

De acordo com as elaborações escritas e as apresentações na arena do bumbódromo, 

o conteúdo definido como “folclórico” refere-se a tudo que remete à tradição do boi-bumbá, 

originário das festas juninas de décadas passadas. A ideia de floresta, por outro lado, designa 

a atualidade da produção artística do boi, com exploração de objetos e valores referentes ao 

meio ambiente e às sociedades nativas. Como as referências visuais e narrativas acerca das 

sociedades indígenas predominam nos quesitos de apresentação, os bumbas – e 

principalmente o Garantido – definem suas exibições na arena como sendo de caráter 

“folclórico” e “tribal”, numa referência aos valores do passado – a tradição do boi-bumbá – e 

do presente – com inspiração na “cultura indígena”. Assim, folclore e tribal foram unificados 

para criar um espetáculo “moderno” e inserir Parintins no mundo atual. 

No que que concerne à ideia de retratar o universo amazônico – meio ambiente e as 

populações indígenas e caboclas – há uma ligeira diferença entre os dois bois. Para o 

Garantido, as apresentações no festival devem retratar a realidade. Por isso, a produção 

artística do boi procura trabalhar com a ideia de verossimilhança; ou seja, ao abordar uma 

população indígena, o boi vermelho busca explorar o que considera valores reais e 

autênticos da etnia – em termos das narrativas (históricas, os mitos e lendas), a 
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indumentária e dos objetos. Para a diretoria de arte do boi vermelho, é preciso mostrar na 

arena o índio “real” e “autêntico”. 

O boi Caprichoso concebe a ideia de que o que se apresenta no festival de Parintins é 

arte – resultado da criatividade. Em outras palavras, ainda que as apresentações do boi azul 

tenham referencialidade na história, nos costumes e nos artefatos dos grupos étnicos 

indígenas e na vida social de ribeirinhos e pequenos produtores – identificados no 

espetáculo pela categoria caboclo, no item “figuras típicas regionais” – o que se apresenta 

efetivamente na arena do bumbódromo não são elementos reais. Segundo Simão Assayag 

(ex-diretor de arte do Caprichoso): 

 

Quem quiser documentar uma verdadeira dança de índio, não venha a Parintins no 
mês de junho. Arrume um motorzinho, um bom estoque de repelente, ‘engrene’ 
com a FUNAI ou com alguma missão religiosa e boa viagem. Vá até o Alto Andirá 
assistir a festa da tucandeira dos Saterê, no mês de maio (Assayag, 1995: 28-29). 

   

Isto significa dizer que o Caprichoso se inspira nas populações e modos de vida, mas o 

que apresenta no festival é resultado da criação artística. 

Deste modo, pode-se afirmar que enquanto o Garantido trabalha com a ideia de 

espetáculo calcado na realidade e na autenticidade, em representações metonímicas, o 

Caprichoso, por seu lado, concebe as performances no festival como resultado da estilização 

artística e, portanto, com representações que expandem o sentido de realidade, inclusive 

formulando imagens metafóricas da Amazônia. Porém, essa dualidade não é absoluta. 

Como disse anteriormente, o festival de Parintins – e, portanto, a concepção de 

folclore – não se resume a uma única ideia ou dimensão. Ao contrário, há muito tempo 

várias dimensões podem ser identificadas, sendo que nos últimos anos novas faces se 

apresentam, o que evidencia um aspecto redundante mas necessário afirmar: a cultura, 

assim como a vida social, é dinâmica e está submetida às mudanças sociais. Senão, vejamos. 

O sentido de amazonidade subjacente às apresentações no festival de Parintins, 

inclui discursos de crítica social. Os bois recorrentemente fazem críticas – nas letras das 

toadas e nas apresentações na arena do bumbódromo – em relação aos seguintes aspectos: 

i) crítica colonial, com referência à chegada do colonizador português e à escravização e 

dizimação de populações indígenas; ii) crítica à invasão de terras indígenas por garimpeiros e 

outros segmentos; iii) crítica à devastação do meio ambiente na Amazônia, particularmente 
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em relação às queimadas e à contaminação dos rios na atividade de garimpo; e iv) crítica à 

escassez como resultado da “ganância” e mudanças do meio ambiente na região. As duas 

agremiações exploram essas críticas, situando a Amazônia e as populações nativas nos 

problemas históricos e contemporâneos, constituindo uma espécie de consciência histórica. 

No entanto, o Garantido é o boi que mais explora essas questões. 

Duas novas questões dinamizam e atualizam o sentido de folclore no festival. 

Primeiro, desde que se afirmou como um evento para falar da Amazônia – o que 

definiu um certo modelo de espetáculo –, os dois bumbás definiram como regra abordar 

itens que tratem de elementos denotem a amazonidade. Por isso, nos 22 itens que 

estruturam o festival apresentam-se nuances de referencialidade, em imagens metonímicas 

ou metafóricas sobre a natureza, as etnias indígenas e as diversas categorias de trabalho 

consideradas tipos regionais (caboclos). A representação do negro no festival limitava-se a 

figuras da brincadeira de rua, na qual se encenava a morte e ressurreição do boi – pai 

Francisco e mãe Catirina. Em geral, falava-se do negro quando fazia-se referência às três 

raças fundadoras da brasilidade (ver Silva, 1997), de modo que se criticava a ausência de 

uma representação afro nas exibições dos bois (Nakanome, 2019). Nos últimos anos, porém, 

os bois têm se voltado a abordar o negro, tanto com relação à vida social quanto às suas 

manifestações religiosas. Tal fato redimensiona a representatividade étnica da região no 

festival. O CD de 2018 do boi Garantido tem uma toada denominada A Consciência negra, na 

qual os autores o preconceito contra o negro e sua legitimidade de ascensão social e de 

reconhecimento de suas tradições. 

O segundo aspecto a destacar, é com relação à questão de gênero. Uma toada do CD 

de 2020 do boi Garantido traz à cena o feminismo indígena, cuja narrativa se apresenta pela 

voz feminina. A toada se intitula A revolução das cunhãs (autoria de Enéas Dias, Marcos 

Moura e João Kennedy). A letra diz: “Afastem o racismo e o machismo, que vamos passar. 

Aqui caminham as indígenas que não puderam colonizar”. 

Os aspectos descritos acima colocam em xeque dois aspectos: primeiro, não há 

fenômeno cultural estático, representando uma espécie de essência da vida humana; 

segundo, não existe a possibilidade de enquadramento das representações indígenas no 

festival como defesa de uma suposta indianidade ou nativismo (Cavalcanti, 2000 e 2002), 
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nos moldes da perspectiva do romantismo do século XIX, cuja preocupação estava ligada às 

representações da nação (ver Ortiz, 1992). 

Assim, pode-se concluir que o festival de Parintins, enquanto ritual, não apenas 

comunica algo mas faz coisas. Se apresentam como folclore e assim formulam o 

regionalismo amazônico, a partir de uma estrutura narrativa similar tanto na questão de 

apresentar ao público os contornos da cultura regional – em suas versões de folclore – 

quanto no estabelecimento de crítica social na defesa da terra, da floresta e dos rios, assim 

como das populações. Outro aspecto que parece relacionar essas festas é a dinâmica e 

atualidade enquanto expressões narrativas e discursivas. Assim, não se pode enquadrar em 

uma única dimensão, pois falam da Amazônia de maneira polifônica e polissêmica. 
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TENSÕES DA INCLUSÃO E PERSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO:  ENSINO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS, QUALIDADE DA FORMAÇÃO E “MERCADO DE TRABALHO” NO PÓS- EXPANSÃO DA 

UNIVERSIDADE7 
 

Guillermo Vega Sanabria8 
 

Resumo 
Esta reflexão toma como premissa os conhecimentos e habilidades contempladas pelas Diretrizes curriculares 
nacionais para os cursos de graduação em Ciências Sociais. Constata-se, nesse sentido, que, embora o trabalho 
acadêmico tenha sido privilegiado como campo de atuação dos cientistas sociais, suas atividades profissionais 
parecem hoje mais diversificadas. Esse fato coloca sérios desafios ao ensino na graduação, sobretudo no que 
tange aos objetivos da formação nesse nível. Tais desafios parecem maiores após a relativa expansão do 
sistema universitário nas ultimas duas décadas. Se, como é dito amiúde, a criação de novos cursos respondia à 
crescente demanda por profissionais qualificados na área, convém refletirmos: Como o ensino em nossos 
cursos se adéqua (ou não) a tal exigência? Como responde à heterogeneidade de alunos e professores, 
especialmente após o aumento de pessoas oriundas de grupos historicamente excluídos da educação superior? 
Como esse cenário impacta nosso senso comum disciplinar acerca do que faz um cientista social?   

 
Palavras-chave: Ensino superior; Ensino de ciências sociais; Qualidade da formação. 

 

Recentemente, a partir de um relatório oficial do IBGE, foi amplamente noticiado que 

“negros são maioria pela primeira vez nas universidades públicas” do país. Ao mesmo 

tempo, ainda segundo o mesmo relatório, registrava-se que “pretos ou pardos estão mais 

escolarizados, mas desigualdade em relação aos brancos permanece”. Como bem 

comentava o prof. Luiz Augusto Campos (IESP/UERJ):  

 

Embora tenhamos de fato alguns motivos a comemorar, a matéria induz a certos 
erros. Primeiro, porque o relatório do IBGE [...] não fala em universidades públicas, 
mas em ensino superior público, o que abrange atualmente as escolas técnicas 
estaduais e federais. Outras pesquisas indicam que pretos e pardos estão 
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Antropologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 03 a 06 de agosto de 2016. O texto é resultado de 
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concentrados nelas e ainda sub-representados nas universidades, sobretudo as de 
maior prestígio. Segundo, a população autodeclarada preta e parda varia 
substantivamente no país, o que comumente faz com que o grande contingente de 
pardos no Norte e Nordeste termine contando para superar o déficit desses grupos 
no ensino superior do Sul e Sudeste

9
. 

 

A desigualdade fica mais evidente ainda pelo fato de que, como também tem sido 

noticiado, negros são maioria na universidade pública, mas concentram-se nos cursos menos 

concorridos e, de novo, acham-se sub-representados nos de maior prestigio como Direito, 

Medicina, Odontologia, por exemplo. Esse quadro é interessante porque, após a relativa 

expansão do sistema universitário brasileiro nas últimas duas décadas, sobretudo a partir do 

REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais), algumas contradições e desafios desse processo começam a ser apontados por 

diversos autores (CGEE, 2016; MANCEBO, 2015; NEVES, 2012; SCHWARTZMAN, 2013).  

Antes de serem consideradas críticas mal-intencionadas, tais reflexões merecem 

especial atenção porque alertam para constrangimentos que podem colocar em risco os 

avanços que essa relativa expansão significou. Especialmente os avanços do ponto de vista 

político, no que tange, justamente, às políticas de inclusão e de ação afirmativa. Clarissa 

Eckert Baeta Neves (2012), por exemplo, observa que apesar do que tinha sido, pelo menos 

até o início da década de 2010, o aumento do investimento público e privado no ensino 

superior, houve uma redução no ritmo de crescimento da matrícula e têm persistido 

enormes desigualdades quanto à permanência dos alunos na universidade. Nesse sentido, 

essa autora aponta: 

 

...os grandes e recorrentes desafios são o da expansão da matrícula com 
democratização do acesso e da diferenciação da oferta de modo a garantir o 
atendimento das demandas da economia e da sociedade, a excelência da formação 

                                                      
9
 Ver “Negros são maioria pela primeira vez nas universidades públicas, aponta IBGE”. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/negros-sao-maioria-pela-primeira-vez-nas-universidades-
publicas-aponta-ibge-24077731?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newstarde. 
<Acesso em 13/11/2019>. Ver também “Pretos ou pardos estão mais escolarizados, mas desigualdade em 
relação aos brancos permanece”. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-
desigualdade-em-relacao-aos-brancos-
permanece?fbclid=IwAR2PzQ6j7FBR_Jca5PgL057U2rK0kmwyA27pzOw8lcv5ES-l9nwDsd15BSQ. <Acesso em 
13/11/2019>. Os comentários do professor Campos, a quem agradeço por me permitir reproduzi-los aqui, 
foram publicados numa rede social na Internet em 13/11/2019.  
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oferecida e uma equação adequada de financiamento da expansão (p. 2, grifos 
meus). 

 

Ao se referir ao crescimento da rede pública de ensino superior, Denise Mancebo 

(2015) também observa que:  

 

... esse processo de expansão fez-se acompanhar de uma reorganização do modelo 
de financiamento público. Para a rede pública, o aumento do financiamento 
significou novas exigências de eficiência e eficácia empresariais, expansão com 
contingenciamento de gastos, precarização das condições de trabalho, introdução 
de metas e prazos nem sempre compatíveis com um ensino de qualidade ou com o 
desenvolvimento de pesquisas verdadeiramente inovadoras (p. 15, grifos meus).  

 

Dentre os desafios apontados por estas duas autoras, destaco sobretudo os que se 

referem à qualidade da formação. A qualidade da formação se relaciona diretamente ao que 

os novos alunos universitários aprenderão ou deixarão de aprender nos cursos de graduação 

e às suas posteriores possibilidades de inserção profissional. Falar em “qualidade” supõe, 

sobretudo, atentar para os conhecimentos e as habilidades mínimas necessárias que a 

formação deveria garantir, tal como previstas, por exemplo, nas Diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos da área. Trata-se de um assunto sensível, em face do que o antropólogo 

George Zarur descrevia como a presença de “diplomados pouco mais do que alfabetizados” 

no mercado de trabalho brasileiro. Segundo Zarur: 

 

...dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), em levantamento feito pelo 
Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, mostram que somente 
62% das pessoas com ensino superior e 35% das pessoas com ensino médio 
completo são classificadas como plenamente alfabetizadas, o que inclui não apenas 
habilidades linguísticas, mas também matemáticas (apud CAVALCANTI, 2013, s/n). 

 

A reflexão que proponho aqui chama a atenção, por um lado, para a qualidade da 

formação nos cursos de graduação em Ciências Sociais; por outro, para as promessas de 

inserção no “mercado de trabalho” embutidas nos currículos e no conjunto da experiência 

formativa no ensino superior. Ao colocar em relação essas duas ideias, parto de um 

pressuposto fundamental: que as oportunidades de inserção profissional dependem tanto 

das dinâmicas do dito “mercado de trabalho” quanto da qualidade e dos “direcionamentos” 

da nossa formação, ainda voltada, principalmente, para a carreira acadêmica.  



32 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

É claro que não adianta muito uma formação de qualidade se o mercado de trabalho 

arrefece, especialmente à medida em que ele continua a depender de concursos públicos. 

Basta ver o que acontece com centenas de recém-doutores que pareciam destinados a 

compor os quadros docentes das universidades, mas que hoje em dia são obrigados a 

prolongar por tempo indeterminado esse estado ambíguo em que tendem a se converter os 

pós-doutorados no país. Porém, tampouco adianta termos um mercado muito dinâmico, 

dentro ou fora da carreira acadêmica, se nossa formação não garante os conhecimentos e as 

habilidades básicas para se inserir num ambiente de concorrência acirrada pelas vagas de 

emprego mais ou menos disponíveis.  

Que conhecimentos e habilidades são essas, no caso dos cursos de graduação em 

Ciências Sociais? Ou, para retomar o linguajar das Diretrizes curriculares nacionais dos cursos 

da área, qual é nosso “perfil profissional”? E qual é, exatamente, o “mercado de trabalho” 

que mira nossa formação? O perfil proposto nas Diretrizes indica que nossos egressos 

atuarão como:   

 

- Professores de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior.  
- Pesquisadores seja na área acadêmica (fazendo pesquisa “básica”) ou não 
acadêmica (fazendo pesquisa “aplicada”). 
- Profissionais em atividades de planejamento, consultoria, formação e assessoria 
junto a empresas públicas, privadas, organizações não governamentais, 
governamentais, partidos políticos, movimentos sociais e atividades similares 
(BRASIL, 2001, p. 26, grifos meus).  

 

Repare-se que a divisão histórica entre os cursos de Bacharelado, que formariam 

pesquisadores, e os de Licenciatura, que formariam professores para o ensino básico, 

pareceu bastar durante muito tempo para traçar o horizonte profissional dos cientistas 

sociais. Porém, essa divisão se revela, muitas vezes, defasada e insuficiente na atualidade. 

Isso porque os cursos de Ciências Sociais se deparam com as novas exigências que advêm, 

supõe-se, de um horizonte profissional mais diversificado e flexível, além de que as pessoas 

neles formadas têm suas próprias novas expectativas. Como apontava Elizabeth 

Balbachevsky, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São 

Paulo, “o novo estudante vem de uma família com menos recursos e tem uma expectativa 

mais pragmática em relação à graduação. Quer um diploma que lhe permita disputar espaço 

no mercado de trabalho”. Isso explicaria, pelo menos em parte, diga-se de passagem, mais 
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um paradoxo no pós-expansão: a queda da matrícula nos cursos de ciências sociais, pelo 

menos desde 201410. 

Em todo caso, existe o entendimento hoje em dia de que, para além de professores 

de sociologia no ensino médio e de professores e pesquisadores na universidade, haveria 

uma demanda potencial para a formação de profissionais e técnicos que atuem em 

planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a órgãos estatais, empresas públicas 

e privadas, organizações não governamentais, partidos políticos, movimentos sociais, etc., 

como exposto pelas Diretrizes curriculares acima. Espera-se que os egressos dos nossos 

cursos atuem como analistas de dados – em pesquisa social, de opinião, de mercados e 

sondagens; formuladores e gestores de políticas públicas em comissões, secretarias, 

comitês, ministérios, etc.; assessores de organizações não governamentais, fundações, 

sindicatos, partidos, indústrias; consultores em projetos e instituições de gestão do 

patrimônio material, artístico e cultural (museus, por exemplo), etc.  

A preocupação com isso que chamamos de “o perfil do cientista social” em nossos 

cursos não é um problema banal, nem se reduz a uma questão meramente estatística, 

relacionada à maior ou menor “empregabilidade” dos egressos. É bem conhecida a angustia 

de muitos estudantes –compartilhada por alguns professores– expressa através dos 

reclamos para que a formação universitária responda, em termos práticos e imediatos, às 

exigências do “mercado”, da “realidade”, “da sociedade”, “do mundo lá fora”, etc. Essa 

angustia pode mesmo adquirir a forma de uma recusa da tradição fortemente teórica das 

Ciências Sociais brasileiras e, no limite, de uma espécie de anti-intelectualismo, às vezes 

beligerante, outras vezes niilista. Daí que seja preciso sopesar criticamente a ideia de que o 

valor de nossa formação reside na sua aplicação prática imediata. Especialmente quando 

isso supõe que a validação do conhecimento científico deixa de ser feita por critérios 

originados na própria ciência e passa a se sujeitar a critérios externos a ela (o “mercado”, por 

exemplo). Contudo, preocupações como essas também falam, provavelmente, da distância 

existente entre os requerimentos técnicos de um horizonte profissional que ser quer mais 

                                                      
10

 Ver “Demanda por cursos de filosofia e ciências sociais despenca no país”. Disponível em: 
https://ruf.folha.uol.com.br/2019/noticias/demanda-por-cursos-de-filosofia-e-ciencias-sociais-despenca-no-
pais.shtml. <Acesso em: 20/10/2019>. 
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https://ruf.folha.uol.com.br/2019/noticias/demanda-por-cursos-de-filosofia-e-ciencias-sociais-despenca-no-pais.shtml
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diversificado e o cânone da formação, ainda ancorado nos moldes de uma tradição 

academicista e etnocêntrica, mas, paradoxalmente, cada vez mais distante dos antigos 

padrões de qualidade.  

De modo geral, esse quadro é interessante porque aponta para dois problemas 

sociológicos fundamentais: i) os objetivos culturais de toda ação educativa, isto é, aquilo que 

almejamos com a educação dos novos membros de nossa comunidade de especialistas; 2) a 

produção de uma identidade profissional, o senso de pertencimento a um coletivo e o 

reconhecimento público do nosso trabalho. A rigor, não se trata de preocupações novas. 

Muito pelo contrário, são preocupações bastante antigas, das quais já se ocuparam os 

grandes mestres que nos antecederam. Por exemplo, Max Weber, num artigo de 1904, 

chamado A “objetividade” do conhecimento nas Ciências Sociais, tentava delimitar o campo 

de atuação e o que ele colocava como sendo os valores do cientista social. Mais 

especificamente, com relação à formação de antropólogos, encontram-se formulações sobre 

seu ensino e profissionalização, feitas por autores como Franz Boas e Margaret Mead nos 

Estados Unidos, Edward Evan Evans-Pritchard na Grã-Bretanha e Claude Lévi-Strauss na 

França. Compartilhando da mesma preocupação com a consolidação do que então era um 

novo campo e sua continuidade através da educação das novas gerações de antropólogos, o 

interesse no ensino leva-os a propor critérios e procedimentos que, a seu ver, garantiriam a 

aquisição de um conjunto de conhecimentos teóricos e destrezas técnicas comuns, 

suficientes e necessárias para o exercício qualificado da antropologia (ver VEGA SANABRIA, 

2005, p. 13 para referências)11.  

Algumas das preocupações colocadas no início do século XX por Weber e esses 

outros precursores intelectuais parecem ressurgir hoje quando falamos em “perfis 

profissionais” e “conhecimentos” e “habilidades” básicas do cientista social –para continuar 

usando o linguajar dos documentos oficiais, incluindo os projetos pedagógicos dos nossos 

cursos. Eis a seguir o que a formação em Ciências Sociais deveria garantir, ainda segundo as 

Diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2001, p. 26): 

 

                                                      
11

 Para uma discussão a respeito do interesse pelo ensino de antropologia e a formação de antropólogos no 
Brasil ver Vega Sanabria & Duarte (2019). 
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- Domínio da bibliografia teórica e metodológica básica.  

- Autonomia intelectual.  

- Capacidade analítica.  

- Competência na articulação entre teoria, pesquisa e pratica social.  

- Compromisso social.  

- Competência na utilização da informática.  

 

Se o aluno pretende se formar na Licenciatura, espera-se que adquira, ademais, as 

seguintes habilidades específicas:   

 

- Domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental e médio.  

- Domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permitem a transposição do 

conhecimento para os diferentes níveis de ensino (Ibid.).  

 

Por serem gerais, esses enunciados servem para exprimir certos ideais da nossa 

formação. O termo “ideal”, como sugere Jerome Bruner ao tratar da configuração dos 

currículos escolares, está longe de denotar aqui uma característica vaga ou distante; ao 

contrário, ele expressa o fato concreto de que “culturas diferentes colocam diferentes 

ênfases no uso competente de diferentes modos e diferentes registro de pensamento” (1996, 

p. 26, tradução minha). Isto é, o que nós privilegiamos na nossa formação fala daquilo que 

consideramos fundamental para nos reconhecermos enquanto antropólogos, sociólogos e 

cientistas políticos, enfim, enquanto cientistas sociais. E é o que, afinal, nos diferenciaria de 

outros profissionais e especialistas de “o social”. Desse modo, quando falamos da formação 

de nossos alunos, por exemplo, como futuros pesquisadores, é preciso perguntarmos o que 

eles deveriam aprender e saber fazer para serem reconhecidos enquanto tal, mas também 

pelas condições que tornariam isso possível.  

O que me interessa ressaltar é a qualidade do ensino como uma condição 

indispensável, absolutamente necessária nesse sentido. De que maneira um aluno de 

Ciências Sociais poderia participar em pesquisas se não for treinado convenientemente nas 

rotinas e no raciocínio do trabalho intelectual próprio da pesquisa? Como arranjar emprego 

de pesquisador sem ser introduzido suficiente e convenientemente nas habilidades dos 

pesquisadores profissionais? Como fazer um levantamento bibliográfico sem conhecer a 
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existência das bases de dados especializadas e saber como utilizá-las? Como avançar nesse 

levantamento sem saber as diferenças entre um “resumo”, uma “resenha”, um “artigo” e 

uma “revisão bibliográfica”? Como evitar o plágio sem aprender as técnicas de citação da 

ABNT? Como acessar custosos acervos financiados com dinheiro público, coleções e portais 

de periódicos em diferentes línguas? Aliás, em tempos de “internacionalização” da 

universidade, como se inserir em espaços internacionais sem, de novo, o domínio de outras 

línguas, além do português? Ainda mais, como pode um cientista social se inserir no 

mercado local sem um domínio competente do português? Pelo menos do português em 

sua variedade acadêmica, é claro. E ainda: como poderia participar no desenho e aplicação 

de questionários se sua formação não contemplou esse tipo de conhecimentos e 

habilidades? Como pesquisar sem saber ler e interpretar tabelas, mapas, gráficos e dados 

estatísticos básicos como médias, modas e medianas? (para mencionar apenas medidas de 

tendência central e não de dispersão como variância e desvio padrão e, muito menos, toda a 

estatística de probabilidades).  

Observa-se, de novo, que a discussão não é se, com efeito, formamos ou deveríamos 

(ou não) formar pesquisadores na graduação. Parto do fato de que as Diretrizes curriculares 

contemplam uma formação básica nesse sentido e nossos projetos pedagógicos de curso 

prometem que o faremos. Se não fosse esse o caso, teríamos necessariamente que nos 

perguntarmos por que seguimos a oferecer cursos de metodologia e oficinas de pesquisa, 

por que exigir Trabalhos de Conclusão de Curso e por que, mesmo com recursos minguados, 

investir em projetos de Iniciação Cientifica ou no pouco que possa restar de outros 

programas similares, como os de Iniciação à Docência e os estágios pedagógicos. Talvez seja 

bem mais produtivo perguntar-se o que significa um treinamento para a pesquisa neste 

nível.  

A partir de minha experiência na universidade, tanto como aprendiz na minha época 

de estudante quanto como professor, não tenho dúvidas do que isso significa na graduação. 

Por exemplo: apreender os modos de leitura, de escrita, de fala e de escuta acadêmica; 

apropriar-se da paciência e da atenção que exige a prática da observação (“participante” ou 

não); conhecer, acessar e utilizar eficazmente acervos bibliográficos; saber construir e usar 

bases de dados; desenhar, aplicar e processar questionários; ler e interpretar tabelas, 
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mapas, gráficos e dados estatísticos básicos como médias, modas e medianas (de novo, 

justamente, o nível mais qualitativo da estatística)...  

Por outra parte, não creio que um aluno que seja desafiado a ampliar seu horizonte 

cultural, por exemplo, se familiarizando com a leitura em outras línguas (coloniais) seja 

violentado (simbolicamente), como já ouvi dizer. Talvez seja preciso dimensionar o poder 

extremamente libertador de poder aceder a um conhecimento que, de outro modo, fica 

restrito, em nosso país, a uma minoria privilegiada economicamente. Dessa perspectiva, 

também não seria um problema condenar um aluno universitário ao monolinguísmo? Ou, 

pior ainda, condená-lo ao analfabetismo funcional na nossa língua franca, o português (nem 

por isso menos colonial!)? Tampouco vejo como possa ser uma violência inserir nossos 

alunos em outros registros de pensamento, como o pensamento matemático e, em geral, o 

pensamento científico. Aliás, não é essa a tarefa básica da universidade? O que pode ser 

violento é arremessá-los sem qualquer suporte material, cognitivo e pedagógico. O que pode 

ser violento é submeter o professor à exigência de dar esse suporte ao aluno sem saber 

como fazê-lo ou a fazê-lo quase sempre de maneira improvisada.  

Tais formas de violência acarretam, em todo caso, um fracasso duplo: fracasso do 

professor, na tentativa de facilitar a apropriação dos seus alunos dos modos de pensamento 

da ciência e da cultura universitária; fracasso dos alunos, que continuarão a aumentar as 

taxas de evasão da universidade e o sentimento de frustração de quem finalmente teve a 

oportunidade de aceder ao ensino superior, mas é imediatamente expulso dele12. Decerto a 

maioria dos professores universitários já experimentou o drama pessoal e os embaraços 

didáticos que o exercício de nosso trabalho nessas condições coloca. Todavia, tenho certeza 

de que também experimentou a enorme satisfação e o efeito politicamente libertador de 

ver um aluno pobre, negro ou de uma escola pública da periferia sendo capaz de ler e 

interpretar uma tabela ou um gráfico sobre distribuição de renda no Brasil.  

                                                      
12

 Dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), “revelam um acréscimo desordenado na taxa de desistência do curso de 
ingresso, na avaliação da trajetória dos alunos entre 2010 e 2014. Em 2010, 11,4% dos alunos abandonaram o 
curso para o qual foram admitidos. Em 2014, esse número chegou a 49%”. Fonte: Ministério da Educação. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-censo-da-educacao-superior. <Acesso em 
04/06/2019>. Para uma discussão, entre outros aspectos, sobre qualidade da formação e evasão na 
universidade ver, por exemplo, Gilioli (2016), Lobo (2012), Santos & Silva (2011) e Villas Bôas (2003). 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-censo-da-educacao-superior
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Ou de ver uma aluna ganhando uma nova consciência de si e se posicionando de um 

modo diferente no mundo ao se debruçar sobre estatísticas e as séries históricas que 

revelam a diferença de salários entre homens e mulheres e entre brancos e negros, ou ao 

estudar as políticas de saúde sexual e reprodutiva num país como o nosso. Por isso 

tampouco tenho dúvida da urgência de promover a autoestima e o empoderamento dos 

nossos alunos mais pobres e mais marginalizados através do conhecimento da ciência, das 

humanidades, das artes e, na minha condição de antropólogo, da ciência que a antropologia 

é. Nossos alunos mais pobres são o melhor testemunho do que significa, no contexto atual, 

falarmos de qualidade da educação superior.  

A questão aqui, dita em termos mais positivos e gerais, é que tipo de inserção 

profissional nossos alunos podem ter com os conhecimentos e as habilidades que 

adquiriram na universidade, é claro, nos limites que impõe cada nível de formação. Onde, 

como e quando poderiam aprender esse conhecimento e essas habilidades? Tudo isso 

depende, como já disse, das condições e da qualidade da formação. Evidentemente, este 

pode não ser o único fator determinante do sucesso do futuro professional, mas certamente 

é imprescindível. A a qualidade da formação é, justamente, uma das áreas mais sensíveis ao 

analisarmos os efeitos e os desafios colocados para todos nós, professores, pela expansão da 

universidade nos últimos anos. Insisto em que não estou dizendo que essa expansão, com 

seu corolário, a interiorização, não fossem imperiosas. A expansão e a interiorização da 

universidade pública brasileira tem sido um acontecimento feliz porque abriu as portas para 

quem antes estavam fechadas: os pobres, os trabalhadores, os negros, os índios, os 

camponeses e os alunos de escolas públicas. Porém, estou convencido de que, feito o devido 

reconhecimento dessa conquista, é necessário começar a avaliar as condições em que ela 

aconteceu. Especialmente a propósito da criação de novos cursos através do REUNI. A 

expansão era socialmente necessária e é moralmente inquestionável, mas expansão sem 

qualidade é um tiro no pé e se torna politicamente inconsequente.  

É claro que a formação universitária vai além do que um professor, modestamente, 

consegue fazer numa sala de aula e inclui um leque bem mais amplo de experiências de 

ensino e de aprendizagem. Desse ponto de vista, pode ser que algumas pessoas achem 

irrelevante que os alunos leiam ou não leiam em outras línguas e saibam ou não saibam 

interpretar uma série estatística, por exemplo. Todavia, essas habilidades continuam 
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fazendo parte das exigências formais e práticas do treinamento universitário dos nossos 

alunos e as universidades continuam a ser avaliadas externamente por isso. Fazê-lo ou não 

tem efeito no prestigio (que conta na hora da contratação dos egressos) e no financiamento, 

para mencionar apenas dois aspectos dessa avaliação externa. E, mais importante ainda, isso 

tem efeito imediato na evasão (na verdade, deveríamos dizer na expulsão) ou, se o aluno 

sobrevive, no tipo de trajetória e inserção possível para ele. 

Gostaria de apontar, enfim, pelo menos dois desafios urgentes neste sentido. Em 

primeiro lugar, a paulatina redução do trabalho do professor universitário à função de 

ensino. Com relação a esse desafio, cito literalmente as Diretrizes curriculares nacionais para 

a formação de professores, produzidas pelo Conselho Nacional de Educação em 2015. Nesse 

documento afirma-se: “Ao segmentarem a educação superior pelo estímulo à expansão das 

matrículas e à diversificação institucional, na prática, as políticas para o setor, na maioria 

dos casos, contribuíram para a redução da educação superior à função de ensino” (BRASIL, 

2015, p. 6, grifos meus). No caso de alguns cursos, esse problema tem a ver, 

especificamente, com que o aumento considerável do número de alunos não foi 

acompanhado de um aumento proporcional do número de professores. Assim, os 

professores que compõem o quadro docente têm que se desdobrar para atender uma 

enorme demanda interna e externa por disciplinas das respectivas áreas. Esse efeito 

deletério da expansão é grave, sobretudo nas universidades públicas, porque elas não se 

concebem, no Brasil, sem suas outras atribuições legais, a saber: a pesquisa e a extensão. Ao 

concentrar o trabalho dos professores universitários no ensino, sem o espaço e os recursos 

imprescindíveis para a pesquisa e sem a possibilidade de projeção social que orienta a 

extensão, compromete-se seriamente a formação continuada do professor, assim como a 

oferta de uma formação de qualidade para os alunos.  

Em segundo lugar, um paradoxo: a maior dedicação ao ensino não tem sido 

acompanhada da devida formação pedagógica dos professores. Isso nos deixa numa 

situação absolutamente precária para lidar com um contingente de estudantes universitários 

cada vez mais diverso e com as que seriam as habilidades básicas da formação universitária 

em Ciências Sociais. Esse quadro de maior diversidade é sintetizado por algumas pessoas 

quando afirmam, às vezes em tom de denúncia ou, mais frequentemente, em tom 

condescendente, que “o perfil da universidade mudou” porque “o perfil dos alunos mudou” 
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–aliás, esquecem-se sempre de dizer que também o “perfil” dos professores também 

mudou!... O que exatamente significa dizer que o perfil dos alunos mudou? Nada mais e 

nada menos, como disse antes, que as portas da universidade foram abertas para os pobres, 

para os trabalhadores, para os alunos das escolas públicas e para os marginalizados 

históricos do nosso país13.  

Para algumas pessoas, as deficiências que muitos desses novos alunos, oriundos 

mormente das camadas populares, eventualmente tiveram na sua formação anterior são 

responsáveis do considerável despreparo que eles têm para se inserir com êxito na cultura 

letrada da universidade14. O que fazer então? Minha resposta é: que a universidade e que os 

professores universitários nos adequemos pedagogicamente. Adequar-se pedagogicamente 

não significa, de modo algum, diminuirmos o nível de exigência e passar a oferecer uma 

educação de menor qualidade. Trata-se de uma escolha pedagógica, sim. Porém, trata-se, 

antes de mais nada, de uma escolha política: é questão de sermos politicamente 

                                                      

13
 A Lei nº 12.711/12 reserva 50% das vagas de graduação nas universidades e institutos federais, em todos os 

cursos e turnos, para alunos de oriundos integralmente do ensino médio público e com renda familiar per 

capita inferior a um salário mínimo e meio. Dentro desse percentual há uma destinação específica para pretos, 

pardos e indígenas, na mesma proporção desses grupos no estado em que a instituição de ensino está 

instalada. Conforme a 5
a
. Pesquisa de Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais, 

divulgada esse ano pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Federais de Ensino Superior 

(Andifes), “A maioria dos alunos de graduação das universidades federais brasileiras vem de família com renda 

per capita de até um salário mínimo e meio, é parda ou preta, cursou o Ensino Médico em escola pública, e 

tem pais que não fizeram faculdade. Os cotistas, de qualquer modalidade, representam pouco menos da 

metade do total”. Como também aponta a Andifes, “o levantamento reforça o que já era visto nas pesquisas 

anteriores e mostra que é errada visão de que as universidades federais são frequentadas majoritariamente 

pelos mais ricos”. Fonte: O Globo, publicado em 17/05/2019 pela Andifes. Disponível em 

http://www.andifes.org.br/maioria-dos-alunos-das-universidades-federais-tem-renda-baixa-e-parda-ou-preta-

e-vem-de-escola-publica/. Acesso em: 04/06/2019. 

14
 Nessa discussão, diga-se de passagem, é fundamental não reduzir esta diversidade a seu aspecto 

socioeconômico. Além disso, é preciso considerar a diversidade no plano, digamos, cultural e psicológico, 

relacionada a situações aparentemente banais envolvendo nossos alunos mais jovens, como o uso de celulares 

e outros dispositivos em sala de aula (como fator de distração, mas também como ferramenta de leitura em 

substituição dos textos físicos); o controle das funções e da expressão corporal; a educação da atenção, da 

capacidade de escuta e do uso flexível da palavra que permite o descentramento de si mesmo (no sentido 

piagetiano); a gestão do tempo e dos recursos que a universidade oferece, etc.  

http://www.andifes.org.br/maioria-dos-alunos-das-universidades-federais-tem-renda-baixa-e-parda-ou-preta-e-vem-de-escola-publica/
http://www.andifes.org.br/maioria-dos-alunos-das-universidades-federais-tem-renda-baixa-e-parda-ou-preta-e-vem-de-escola-publica/
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consequentes com o velho mote de “democratizarmos” a universidade (pública, gratuita e 

de qualidade). Afinal, era isso mesmo que queríamos.  

Desse modo, mais uma vez, é mister perguntarmos: têm os novos cursos assegurado 

padrões de qualidade que garantam os aprendizados dos nossos novos alunos, ao tempo 

que façam jus à nobre tradição das Ciências Sociais brasileiras? Como, no embalo da 

“interiorização”, podemos garantir uma formação sensível às demandas locais e regionais e, 

ao mesmo tempo, o acesso dos nossos alunos de hoje à cultura acadêmica, que se quer 

universalista, da universidade? Como garantir a inserção dos cursos no interior na cultura 

acadêmica nacional e global? Como garantir que alunos formados no interior não recebam 

uma formação de menor qualidade que a dos centros metropolitanos, reforçando as 

históricas desigualdades entre “centro” e “periferias”, entre pobres e ricos e entre branco e 

negros? Como garantir que os alunos pobres não recebam uma educação pobre? Como 

manter e fazer o que sempre fizemos de melhor: conectar os alunos com as tradições 

intelectuais que nos precederam e, ao mesmo tempo, se abrir ao mundo, fazê-los se 

familiarizar com certas ferramentas de trabalho, modos de raciocínio, valores e atitudes?... 

Como garantir que esses novos alunos transitem com oportunidades reais de inserção nos 

programas de pós-graduação considerados “top”, nas autarquias federais, nas companhias 

privadas, nas organizações do terceiro setor, nos movimentos sociais e nos locais que cada 

um almejar? Como o interior e as regiões conectam, igualmente, com as demandas e as 

expectativas de “internacionalização” da universidade e das Ciências Sociais? (e vice-versa!).  

O que tentei fazer aqui foi compartilhar algumas respostas pessoais para alguns 

desses questionamentos, expressos num tom também pessoal. Evidentemente, são 

respostas provisórias e são resultado de uma tentativa sempre parcial de refletir sobre 

minha própria prática pedagógica na universidade. E, como talvez seja perceptível em alguns 

momentos, são respostas que misturam preocupação e otimismo, às vezes um talvez pouco 

de frustração, mas sempre muita esperança no nosso trabalho e na universidade (pública, 

gratuita e de qualidade).  
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MESSIANISMO, TRADIÇÃO TIMBIRA, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO: 
REALIZAÇÃO DE UM FILME ETNOGRÁFICO ENTRE OS APANJEKRÁ E RAMKOKAMEKRA-

CANELA 
 

Adalberto Luiz Rizzo de Oliveira15                                                                                                                           
 

Resumo 
Essa comunicação versa sobre a realização do filme etnográfico “Apãnjekrá, Memortumré – Os Canela na 
História”, resultante de uma pesquisa de longa duração. Apresenta temas como messianismo canela, rituais de 
iniciação e formação de novos líderes, transmissão de cantos rituais, educação formal, usos do dinheiro, 
territorio e projetos de etnodesenvolvimento, elaborados a partir de narrativas de líderes políticos e rituais, 
professores indígenas, de um agente tutelar e de um antropólogo com longo trabalho de pesquisa junto a esses 
povos. 

 
Palavras-chave: Apanjekrá e Ramkokamekra-Canela; filme etnográfico; tradição política e ritual timbira, 
messianismo e desenvolvimento; metodologias da Antropologia Visual 

  

Introdução16 

O trabalho aqui apresentado decorre de uma longa inserção deste pesquisador junto 

aos Apãnjekrá e Ramkokamekrá-Canela, povos indígenas vinculados  à tradição linguística e 

cultural Jê- Timbira (Tronco Macro-Jê), os quais habitam, respectivamente, a Terra Indígena 

Porquinhos e Terra Indígena Kanela, localizadas nos Municípios de Barra do Corda e 

Fernando Falcão, no centro-sul do Estado do Maranhão17. 

O processo de pesquisa teve início em meados da década de 1980 e estendeu-se, em 

sua etapa inicial, com momentos de interrupção, até o final da década de 1990, vinculado à 

elaboração de uma Dissertação de Mestrado em Antropologia (Oliveira, 2002 e 2018). A 

pesquisa junto a esses grupos foi retomada nos anos de 2004 e 2005, como subsídio à 

elaboração de uma Tese de Doutorado, defendida em 2006 (Oliveira, 2006 e 2011).  

Um terceiro período de pesquisas junto aos Apãnjekra e Ramkokamekrá-Canela 

ocorreu entre os anos de 2010-12 e, ainda, em 2013-14, vinculada a um Estágio de Pós-

                                                      
15

 Antropólogo. Professor Associado junto ao Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade 
Federal do Maranhão. Coordenador do Núcleo de Etnologia e Imagem - UFMA. 
16

 Esse trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão – FAPEMA. 
17

 A Terra Indígena Porquinhos e Terra Indígena Kanela, encontram-se demarcadas e regularizadas. Os 
Apãnjekrá e Ramkokamekra-Canela aguardam a efetivação demarcatória da Terra Indígena Porquinhos dos 
Kanela-Apãnjekrá e da Terra Indígena Kanela Memor/tum´ré, resultantes de revisão demarcatória e 
consideradas Declaradas. Cf. http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas. Acesso em 
30/11/2019. 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
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Doutorado, junto ao PPG em Antropologia Social da Universidade de Brasília – UnB. 

Finalmente, um último projeto de pesquisa foi realizado entre 2015-19, fomentado pela 

FAPEMA.  

Durante todas essas etapas de pesquisa foram realizados registros fotográficos e 

entrevistas gravadas (áudio), vinculados ao trabalho de campo. No anos de 2011 e 2018, 

foram realizados além de registros fotográficos, levantamentos audiovisuais e entrevistas 

gravadas em vídeo, que constituíram o material imagético para a elaboração do filme 

etnográfico “Apãnjekrá, Memortum´ré – Os Canela na História” (Oliveira, 2019).  

Embora esses levantamentos audiovisuais e entrevistas realizados ao longo da 

pesquisa não tenham sido precedidos de um roteiro pré-elaborado – etapa preliminar à 

elaboração de filme etnográfico - o conjunto imagético foi produzido em consonância ao 

processo de pesquisa, focando temas, personagens e processos correlatos aos 

levantamentos etnográficos em curso.  

Assim, as imagens e depoimentos colhidos em entrevistas informais junto a líderes 

políticos e rituais, anciãos, professores indígenas, a um agente tutelar e um antropólogo, 

formam, junto aos dados etnográficos, um conjunto de representações fílmicas sobre os 

objetos da pesquisa, elaboradas pelos canela e outros agentes envolvidos. 

 

Considerações Metodológicas sobre o Filme Etnográfico 

Os filmes etnográficos, a despeito da diversidade metodológica existente, 

enquadram-se, de modo geral, em dois procedimentos metodológicos, que também 

correspondem a duas tradições. Na tradição anglo-saxônica, especialmente a produção 

britânica e norte-americana, o filme etnográfico seria um produto do processo de pesquisa, 

resultante a colaboração entre antropólogos e cineastas, cujo trabalho final deve ilustrar os 

resultados dessa pesquisa. Na tradição francófona, especialmente a partir dos trabalhos de 

Jean Rouch e colaboradores, a câmara atua como um instrumento de investigação 
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constitutivo do próprio processo do conhecimento. (MacDougall, in: Cezar, 2007: pgs 180-

181)18. 

Outra questão metodológica refere-se à forma como se concebe o filme etnográfico. 

Grande parte das produções, consideram o gênero filme etnográfico pela ótica da tradução 

cultural, seguindo sobretudo a perspectiva pós-moderna na Antropologia, focada na questão 

da linguagem. Entretanto, de acordo com a perspectiva aqui adotada, o filme etnográfico 

pressupõe outras concepções, especialmente no que diz respeito ao seu caráter processual e 

de representação do real (McDougall, 2007: 181-182). 

O presente filme é composto por um conjunto de imagens e discursos sobre pessoas, 

ações e processos sociais (interétnicos ou intersocietários), os quais constituem 

representações de diferentes agentes – os próprios canela, indigenista, antropólogo – sobre 

temas e processos abordados: o surgimento e presença dos “não-índios”, movimentos 

messiânicos; educação indígena; transmissão de rituais, questão territorial e projetos de 

etnodesenvolvimento. 

As imagens apresentadas nesse filme foram realizaadas por um cineasta amador e 

assistente de pesquisa, o qual operou a câmera de vídeo sob a orientação deste 

pesquisador. Os temas abordados bem como as entrevistas foram também definidos pelo 

pesquisador, bem como os diálogos junto aos diferentes agentes. 

Esse filme etnográfico constitui uma forma de apresentação dos resultados da 

pesquisa desenvolvida. O conjunto de imagens produzidas ao longo desse processo 

compuseram um vasto material imagético - entrevistas gravadas, cenas de rituais, grupos 

políticos, além de um vasto conjunto de fotografias realizadas pelo pesquisador - o qual foi 

submetido à decupagem e edição, de modo a apresentar os principais temas e conclusões da 

pesquisa19. Como o material audiovisual foi editado de modo artesanal, com a participação 

de bolsistas de Iniciação Científica, percorreu-se um longo período até a conclusão deste 

filme. 

                                                      

18 Claudine de France considera duas tendências metodológicas opostas no filme etnográfico - os filmes de 

exposição, no qual a escrita (roteiro ou pesquisa) precede a realização do filme, e filmes de exploração, onde o 
próprio filme constitui a metodologia de conhecimento. Cf. Ribeiro, 2007: 7, nr 1. 
19

 Decupagem é aqui considerada uma técnica de tratamento de imagens sonoras em movimento (filme, 
vídeo), a qual possibilita  a seleção, o corte e a montagem de imagens e discursos, através da edição. 
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No intuído de submeter ao debate o filme etnográfico “Apãnjekrá, Memortum´ré – 

Os Canela na História”, essa comunicação foi elaborada considerando os cortes temáticos 

constitutivos do filme. Esse procedimento permite introduzir o espectador a temas, cuja 

abordagem seria, de outra forma, dificultada pelo volume de informações etnológicas e 

históricas envolvidas. Optou-se, ainda, pela utilização de cartelas temáticas, tendo em vista 

sua densidade informativa, as quais possibilitaram apresentar de modo resumido, processos 

míticos e históricos próprios aos Ramkokamekrá-Canela a outros povos timbira.  

 

Apanjekrá e Ramkokamekra-Canela – Da Autonomia à Territorialização20 

A cartela 01, que tem como subtítulo “Os Canela do Cerrado ao Sertão Pastoril”, é 

apresentada no início do filme, logo após as imagens de abertura, tendo por objetivo situar o 

espectador no processo de formação das relações entre os povos Timbira, especialmente os 

grupos ancestrais dos atuais Apãnjekrá e Ramkokamekrá-Canela e os agentes da sociedade 

colonial luso-brasileira.  

Essas relações tiveram início ao final do Século XVIII, com a ocupação do território 

tradicional dos povos Timbira, situado nos campos cerrados entre os rios Parnaíba e 

Tocantins, por agentes de uma frente pastoril originada no vale do Rio São Francisco, que 

deslocava em direção à Amazônia, e por uma frente agrícola vinda do litoral do Maranhão, 

ocupando os vales dos rios Itapecuru, Mearim e outros.  

Os agentes dessas frentes – vaqueiros, criadores, agricultores e outros – com o apoio 

de “bandeiras” e tropas oficiais promoveram guerras visando a expulsão ou sujeição dos 

grupos timbira e a ocupação gradativa desse vasto território. Na tentativa de manter sua 

autonomia étnica e o enfrentamento a grupos rivais, os Capiekran ou “Canellas finas” 

firmaram uma “aliança” com agentes coloniais e participaram de expedições contra outros 

grupos timbira. Durante o Século XIX, remanescentes de grupos submetidos foram 

transferidos para as aldeias dos “Canela da Chapada” e “Canela do Rio Corda” (Oliveira, 

2018). 

                                                      
20

 Territorialização:  atribuição de uma base territorial fixa, a qual permite apreender as mudanças por que 
passam um grupo étnico, alterando o funcionamento de suas instituições e os significados de suas expressões 
culturais. Implica no surgimento de  nova unidade sociocultural, pelo estabelecimento de uma identidade 
étnica diferenciadora (Oliveira, J.P. 1998: 54-55). 
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Ao final dessa Cartela surge o Mito de Awkhêê, que na tradição dos povos timbira, 

explica o surgimento do “homem branco” (“não-índio”, “sertanejo”), colocando em pauta os 

termos da convivência entre os povos indígenas e a sociedade brasileira (Cartela 01). 

 

Mito de Awkhêê e Dominação colonial21 

A narrativa do filme etnográfico entra no momento seguinte, pautada na fala de um 

ancião Canela, Marcelino Hýpý, que, com um exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, traduzida 

para a língua timbira, narra episódios da vida de Jesus Cristo, em paralelo à epopeia do herói 

cultural Awkhêê. Na sua fala, Hýpý destaca a morte e a ressureição de Cristo, numa 

interpretação nativa da “Paixão”, que muito se assemelha à saga do herói cultural timbira. 

Em determinado momento, Hýpý afirma que Cristo e Awkhêê “...é a mesma 

pessoa...”. O velho Canela passa, então, a narrar o próprio Mito de Awkhêê, onde o herói 

cultural, após uma experiência de rejeição pelos seus pares, morte e renascimento – tal qual 

a saga de Cristo, é procurado pelo “seu povo”, que o encontra transfigurado em um homem 

“branco” 22.   

Nesse momento, a fala de Hýpý é interrompida por uma imagem de preenchimento e 

a seguir pela Cartela 02, que apresenta o Mito de Awkhêê, conforme a versão coletada por 

Curt Nimuendajú (1946), o qual narra a epopeia do herói cultural timbira, desde a gravidez 

de sua mãe, até sua eliminação pelos próprios me´hí. 

 Novamente a narrativa fílmica volta-se para a fala de Hýpý, o qual afirma que 

Awkhêê oferece aos Canela a “espingarda” – representação das diferenças de poder entre os 

“kupên” (“brancos”, “civilizados”) e os “me´hí” (índios timbira). Diante da negativa dos 

“me´hí” em aceitar a oferta do herói cultural, Awkhêê entrega a “espingarda” aos “kupên”. 

Os “mehí”, então, se espalham pelas matas e cerrados e os “kupên” ocupam o território. 

Awkhêê é representado pela imagem do Imperador Dom Pedro II (Cartela 02). 

 

                                                      
21

 O Mito de Awkêê constitui a principal referência dos povos Timbira sobre a origem do “kupên” (“branco”; 
“não-índio”, “outro”) e atribuí significado à situação de desigualdade nas relações intersocitárias. Crocker 1976 
(1967); Carneiro da Cunha 1986 (1972). 
22

 Em  algumas passagens utilizo o termo “Timbira”, e não “Canela”, uma vez que o Mito de Awkhêê é comum 
aos diferentes grupos indígenas classificados como Timbiras. Nimuendaju, 1946. 
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Movimento Messiânico Canela de 1963 

Nesse momento, a narrativa do filme etnográfico se desloca para um evento de 

grande importância na história aos Ramkokamekra-Canela, conhecido como Movimento 

Messiânico Canela de 1963. Entra em cena o antropólogo William Crocker, explicando o 

surgimento desse movimento, a partir das previsões de uma mulher Canela, segundo a qual, 

com o retorno do herói cultural Awkhêê, os Canela passariam a viver nas cidades, 

desfrutando desses recursos, enquanto os “civilizados” (sertanejos) viveriam em florestas e 

aldeias. A Cartela 03 apresenta o Movimento Messiânico Canela de 1963, da sua emergência 

ao trágico desfecho23.  

Novo corte. Entra em cena Eurico Cagoxí, que passa a narrar esse movimento, do 

qual participou quando criança. Cagoxí apresenta em detalhes, a emergência do movimento, 

sob a liderança de uma mulher canela chamada Khêê-khwèy, conhecida entre os regionais 

como Maria Castelo, a partir de uma suposta gravidez. De acordo com a narrativa, a 

profetiza afirmava ter em seu ventre a “irmã de Awkhêê”, a qual transmitia aos Canela os 

desejos e determinações do herói cultural e seus planos de transformação nas relações 

entre “índios” e “brancos”, a partir do seu nascimento. 

A fala de Cagoxi centra-se nos conflitos entre os Canela e os sertanejos, que a  mando 

de criadores locais deslocaram-se para as proximidades das aldeias Canela para realizar a 

repressão ao movimento sócio-religioso em curso. Conforme a narrativa, a profetiza teria 

autorizado o abate de gado dos sertanejos pelos Canela e anunciado a grande transformação 

nas relações entre “índios” e “brancos” que ocorreria com o retorno de Awkhêê.  Aborda, 

ainda, sobre a morte de alguns velhos canela, resultante dos ataques sertanejos. 

Na sequência, Crocker, que presenciou os momentos finais desse movimento, 

informa que, em 1964, quando retornava a campo, o “movimento messiânico canela” 

estaria encerrado. Naquele momento, os Canela haviam sido retirados de seu território por 

agentes do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e encaminhados para uma aldeia Guajajara 

(Tupi-Tentehara), situada em área florestal. O antropólogo norte-americano informa que ele 

próprio teria, nesse momento, enviado cartas aos fazendeiros da região, afirmando que o 

                                                      
23

 O Movimento Messiânico Canela, foi descrito e analisado por William Crocker, Manuela C. da Cunha, M. 
Brown e A. Oliveira. Cf. Crocker (1967), 1972 ; Cunha, (1972), 1986; Brown, 1981 e Oliveira, 2011 e 2018. 
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“movimento messiânico” já havia cessado, e que Maria Castelo, a líder do movimento, 

estaria “presa” na casa de um agente do SPI em Barra do Corda.  

Crocker coloca, ainda, que após o “movimento messiânico canela de 1963”, outros 

movimentos sócio-religiosos teriam surgido entre os Ramkokamekrá-Canela inspirados no 

Mito de Awkhêê. Esses movimentos teriam ocorrido nos anos de 1981 (83), 1984 e 199924. 

 

Rito Ketwayê e formação de novos líderes 

O filme etnográfico passa, então, a abordar outros temas. O rito Ketwayê, que 

aparece em imagens de preenchimento ao longo do filme, surge nas falas de líderes 

tradicionais Canela, como José Pires Cahal.  Formado pelos principais rituais de iniciação 

masculina dos Ramkokamekrá-Canela, Cahal tornou-se importante líderança  desse grupo, 

tendo exercido a função de Pa´hí, principal liderança política individual entre os Canela. Foi, 

ainda, membro do Prokhaman, instância máxima na vida política e cerimonial dos povos 

Timbira, formado por representantes das mais antigas classes de idade (Nimuendaju, 1946).  

A seguir, Cornélio Piapit, também formado nos ritos de iniciação Ramkokamekrá, 

aborda a importância do rito Ketwayê na formação de novos líderes entre os Canela. 

Conforme sua narrativa, os membros do Prokhaman escolhem dentre os jovens reclusos no 

Ketwayê, aqueles que exercerão papéis de liderança ao longo da formação de uma nova 

classe de idade, uma preparação para futuros líderes entre os Canela. Esses jovens são 

denominados Mëkapõ-katê e se tornarão líderes políticos e cerimoniais desse grupo. Piapit 

narra sua experiência como Mëkapõ-katê de seu grupo de idade e sua passagem pelos ritos 

Ketwayê e Pepyê25. 

Na mesma direção, Raimundinho Beatú fala sobre outra modalidade de liderança 

ritual entre os Ramkokamekrá-Canela: o Kotum´ré, encarregado de acompanhar os 

Mentwayê – jovens reclusos que comporão a nova classe de idade – fornecendo 

                                                      
24

 Esses movimentos sócio-religiosos posteriores ao Movimento Messiânico Canela de 1963, foram descritos e 
analisados por Silva (2006) e Oliveira (2011). 
25

 Ketwayê e Pepyê constituem os principais ritos de iniciação masculina entre os Apãnjekrá e Ramkokamekrá-
Canela, e outros grupos Timbira. Esse ciclo de formação tem a duração de cinco anos, ocorrendo esses ritos 
alternadamente, a cada dois anos, complementados pelo rito Pep Caáhác. Cf. Nimuendaju, 1946; Crocker, 
1990. 
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alimentação, nos seus deslocamentos pelo cerrado, na confecção de objetos rituais 

(artesanato) e outras atividades. 

Piapit discorre, novamente, sobre os atributos da liderança Mëkapõ-katê. Fala de seu 

aprendizado com o líder cerimonial Francisquinho Tep Hot, o qual lhe teria transmitido o 

conhecimento de cânticos rituais específicos a esse modelo de liderança. 

Esse tema é concluído com a análise do antropólogo William Crocker, afirmando que 

os Canelas “...são uma tribo conservativa...”. Essa fala remete ao rito Ketwayê, que ocorre 

num período de três meses, e especificamente, a um momento deste ritual denominado 

Ajúke,  no qual as mulheres aparentadas dos jovens reclusos os tocam pelas costas, para que 

seus espíritos não sejam capturados pelos Mekaron – os espíritos dos mortos, que se fazem 

presentes, atraídos pelos cânticos desse ritual. 

 

Transmissão de Cantos Rituais 

Nesse momento, um novo corte no desenrolar do filme etnográfico leva o espectador 

a um tema associado à tradição dos Ramkokamekra-Canela: as dificuldades para a 

transmissão de seus cânticos rituais às novas gerações. A narrativa se inicia com 

Francisquinho Tep Hot, líder cerimonial Canela, o qual lamenta que os jovens Canela não 

têm manifestado interesse em aprender os cânticos rituais, enquanto ele próprio, e Abílio 

Tomy – outro importante líder cerimonial – estariam dispostos a transmitir essa tradição às 

novas gerações. 

A fala de Abilio Tomy vai no mesmo sentido. Segundo ele, os jovens Canela estão 

interessados em “...seguir a lei do branco...”, não se importando em aprender os cânticos e 

outras práticas da tradição dos Ramkokamekrá-Canela, como o corte de cabelo tradicional. 

Tomy afirma que quando ele partir (falecer), todos os cânticos Canela irão juntos: “...Quando 

eu ir embora...eles não vem mais...vou levar tudinho...” Essa fala é completada com uma 

bela cena de Abílio Tomy comandando, com seu maracá, um momento do ritual Ketwayê. 

Essa secção do filme etnográfico se encerra com nova fala de Tep Hot, sugerindo a 

criação de uma “oficina” para transmissão de cânticos rituais a jovens me’hí, com vistas à 

manutenção dos importantes ritos de iniciação dos Ramkokamekra-Canela, fundamentais na 

reprodução do ethos e da tradição cultural timbira. 
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Educação Formal 

Em contraponto à secção anterior, o discurso fílmico se direciona para o tema da 

educação formal, considerada pelos Canela, de grande relevância na atualidade. Com a 

intensificação das relações com a sociedade brasileira, os Apãnjekrá e Ramkokamekrá-

Canela e outros povos indígenas no Brasil vivem os percalços entre a manutenção de sua 

tradição cultural e o domínio da linguagem e de outros instrumentos que permitam um 

maior conhecimento e controle nas relações junto ao Estado e sociedade nacional.  

Esse tema estabelece um diálogo com a sessão anterior do filme etnográfico, 

embalando o debate entre tradição e mudança cultural junto aos Canela e a outros povos 

indígenas. Cornélio Piapit, professor de língua timbira junto à Escola Indígena na Aldeia 

Escalvado, afirma que os Canela “...tem muita tradição e pouco português...”. Segundo ele, 

os elementos da tradição cultural dos Ramkokamekrá são transmitidos no processo de 

socialização, na vida familiar e cotidiana, nos rituais e nas atividades lúdicas. Como diz: 

“...educação já tá aqui, já tá na aldeia...”.  

Piapit defende a idéia de que a escola indígena não deve se preocupar em ensinar 

muitos conteúdos sobre a linguagem e cultura tradicional, enquanto o jovem Canela “...não 

aprende nem uma metade do mundo não-índio”. Propõe um maior equilíbrio no ensino 

escolar indígena, entre os valores tradicionais e os conhecimentos necessários ao convívio 

com a sociedade brasileira: “...Os alunos que aprendem uma a outra é que vai saber que 

aquela aula é uma aula de qualidade...” 

Na sequência o filme apresenta a fala do Apãnjekrá Benedito Ruiaká Canela, 

professor na Escola Indígena da Aldeia Porquinhos, onde também ensina a escrita da língua 

timbira. Ruiaká informa que ele e os demais professores indígenas dessa Escola, cursaram o 

Magistério Indígena, para melhorar a qualidade do seu trabalho junto aos alunos. 

Raimundinho Beatu, também professor na Escola Indígena da Aldeia Escalvado afirma 

que a escola (ou seus gestores) não tem se preocupado em preparar os jovens indígenas 

para cursar o ensino superior. Beatu defende que a escola indígena deve ser “...regularizada, 

padronizada, patrocinada”, uma vez que, na sua concepção, índios e não-índios são iguais: 

“...todo mundo é igual...só que a cultura que é diferente, mas a matéria é um só...” 

Crocker encerra essa secção, analisando que os Canela “querem mais educação 

formal...”, embora atribuam grande importância aos “rituais dos antigos”. Segundo Crocker, 
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os Canela pretendem seguir “...esses dois passos, ou movimentos, direções...”, ou seja, 

permanecer na tradição cultural de seus ancestrais, e ao mesmo tempo, incorporar valores e 

conhecimentos da sociedade brasileira. 

 

Usos do Dinheiro 

A secção seguinte aborda a questão da inserção dos Apãnjekrá e Ramkokamekrá-

Canela na economia monetária da sociedade nacional, manifesta, dentre outras formas, na 

utilização do dinheiro nas relações intra e intersocietárias. Piapit coloca que “Dinheiro é uma 

coisa nova...aquí prá nós...”.  

Piapit compara a situação atual com a de um passado relativamente recente, quando 

os Canela se contentavam em receber “presentes” (bens e objetos) dos visitantes, como 

gado, tecidos, miçangas e outros objetos necessários aos rituais. Considera que, nesse 

tempo, grande parte das respostas às necessidades dos Canela era fornecida pela natureza, 

como as fibras de diversos vegetais, carne de caça e outros, quando os grupos rituais e os 

Canela eram pouco populosos.  

Com o crescimento demográfico dos Canela e o consequente aumento na demanda 

por itens de uso cotidiano e ritual, a produção das festas tornou-se onerosa. Piapit 

exemplifica essa situação ao falar sobre o Berubú, alimento ritual preparado à base de 

mandioca e carne para consumo nos rituais de iniciação, pagamentos de resguardo e outros. 

Décadas atrás eram realizadas caçadas coletivas para a produção desse alimento, o que 

tornou-se inviável no presente pela escassez de animais silvestres, em razão a ocupação do 

entorno da Terra Indígena Kanela por criadores e pelo agronegócio, e pelo crescimento 

demográfico dos próprios Canela. Assim, na atualidade, as famílias dos jovens reclusos 

nesses rituais, providenciam esses itens através da economia monetária, ou seja, do uso do 

dinheiro. 

Como contraponto à fala de Piapit, o Apãnjekrá Luiz Otaviano Canela afirma que os 

“me´hí” não sabem lidar com o dinheiro, pois não teriam um senso racional para o uso do 

mesmo. Essa visão é, em parte, partilhada por Beatu que surge, novamente, no filme, 

afirmando o impacto do uso do dinheiro sobre os jovens Canela. Segundo ele, esses jovens 

estariam aprendendo com o “kupên” a lidar com o dinheiro e nesse sentido: “...o jovem 

está, assim, avaliando os dois lados, o do kupên e o do me’hí”. 
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Beatu apresenta, ainda, um paradoxo entre o que chama “...os dois modos...”, ao 

afirmar que cultura tradicional Canela “...está morrendo por causa do dinheiro...E no outro 

lado, a cultura tá tentando se resgatar por causa do dinheiro, porque hoje tudo é pago com 

gado, é pago com panela, é pago com geladeira...”. E conclui sua narrativa “...É muito bom 

poder levar dois costumes ao mesmo tempo”. 

Crocker concluí essa secção do filme, afirmando que esses “dois movimentos” 

(tradição e mudança) vão continuar entre os Canela. Segundo Crocker, é possível que os 

Canela percam muito de sua tradição cultural em função da presença do dinheiro, o qual 

devem aprender a utilizar, em compatibilidade com seus rituais e festas tradicionais e a 

educação escolar. 

 

Território 

Na sessão seguinte, o filme etnográfico passa a abordar a questão territorial em 

relação aos Apãnjekrá e Ramkokamekrá-Canela. Cornélio Piapit afirma que, com o 

crescimento dos Canela nas últimas décadas, a Terra Indígena Kanela - demarcada com cerca 

de 125 mil hectares e constituída,  em sua maior parte, por vegetação de cerrado, imprópria 

às roças familiares, que são realizadas nas poucas áreas de matas existente – tornou-se 

insuficiente para suprir as necessidades alimentares e demais recursos necessários aos 

Canela. Essa situação ocorre, também entre outros grupos indígenas na região. 

A fala do líder político Guilherme Kutaté vai no mesmo sentido. Kutaté manifesta sua 

preocupação em relação às futuras gerações dos Ramkokamekrá-Canela. Afirma que a 

população Canela está aumentando, podendo chegar a 3.000 indivíduos, no ano de 2020. E 

afirma: “Eu quero acrescentar terra e segurar nossa reserva, também...a população tá 

aumentando, como é que vai trabalhar?” 

A mesma preocupação é manifesta por Raimundo Nonato Koiré, líder político Canela 

e ex-vereador no Município de Fernando Falcão. Segundo ele, a atual Terra Indígena Kanela 

não possui mais áreas de mata para implantação das roças familiares. Dizendo-se muito 

preocupado com essa situação, R. Nonato coloca que: “Seria bom o Governo Federal pensar 

nisso, ver a situação precária dos Canela...projetar e fazer a ampliação do território dos 

Canela” 
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Etnodesenvolvimento 

O último tema abordado pelo filme etnográfico refere-se a projetos de 

etnodesenvolvimento, o qual se relaciona aos temas anteriores. A abordagem desse tema é 

iniciada pela narrativa do Apãnjekrá Zico Pinto Canela, o qual evidencia a fascinação dos 

Canela pelos recursos disponibilizados pelo Estado e a sociedade envolvente. Zico Pinto 

afirma: “Acompanhar as coisas pra mudar nosso jeito, nossa linguagem, nossa nova 

vida...Assim que eu queria”. 

 O líder Apãnjekra segue apresentando as “vantagens” do etnodesenvolvimento: 

“Vamos fazer projeto de peixe, vamos fazer projeto de mecanizar...Projeto nós quer, nós 

quer projeto...Porque projeto é bom...as  coisas que chegam no projeto, todo mundo 

ganha...igual”. 

Novamente Raimundinho Beatu entra em cena, apresentando uma visão crítica em 

relação ao fascínio dos Canela para com os projetos de etnodesenvolvimento. De acordo 

com Beatu, os “me’hí” não compreendem a lógica da sociedade envolvente, especialmente 

em relação a esses projetos: “...Os me’hí pensam que o projeto chega tanto na cidade 

grande ...como se fosse pra gente”. E completa: “...Por falta de compreensão, que eles não 

entendem dessa forma”. 

Na sequência, o filme etnográfico apresenta a visão de Raimundo Franco Martins, 

indigenista vinculado à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), onde exerceu, dentre outros 

cargos, as funções de técnico agrícola, chefe do Posto Indígena Porquinhos, coordenador de 

Etnodesenvolvimento e Chefe da Coordenação Técnica Local da FUNAI junto aos Apãnjekrá e  

Ramkokamekrá-Canela e aos Tenterar-Guajajara. 

Martins considera que as políticas e ações assistenciais desenvolvidas pela FUNAI nas 

décadas anteriores, em relação aos povos indígenas, tinha caráter paternalista, situação que 

vigorava desde os tempos do SPI. Segundo ele, essa política “...era boa por um lado e ruim 

por outro” e teria que passar por mudanças, porque “o Governo Federal não iria manter os 

índios nesse sistema paternalista”, o qual teria sido “...pernicioso para os índios”. 

Segundo o Indigenista, com a mudança desse sistema, os povos indígenas estariam 

buscando outro caminho. “...dificultoso, demorado...”. Entende que para alguns povos 

indígenas, esse processo de mudança não apresentou novidades, mas no caso dos “grupos 

Jê” houve dificuldades de entendimento, que se arrastam até o tempo presente... 
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Contextualizando essa temática, o filme etnográfico apresenta um projeto de 

etnodesenvolvimento implementado junto aos Apãnjekrá-Canela, conhecido como “Projeto 

Mentwayê”. Esse projeto, apresentado por Paulo Thugran, então líder da Associação 

Comunitária Apãnjekrá, foi implementado na Terra Indígena Porquinhos, entre os anos de 

2009 e 2010, e tinha como um de seus objetivos capacitar jovens Apañjekrá a gerir as 

atividades econômicas desse projeto. 

Segundo Thugran, o Projeto Mentwayê foi implantado com recursos do Ministério 

das Minas e Energia, com a finalidade de produzir cereais, arroz, farinha e frutas para 

abastecer a Escola Indígena “Moisés Canela”, na Aldeia Porquinhos, propiciando a 

alimentação dos alunos indígenas. Outro objetivo seria proporcionar, através da venda 

desses produtos, renda para o pagamento da conta de energia elétrica que movimentava os 

equipamentos do Projeto Mentwayê. 

De acordo com Thugran, o Projeto Mentwayê foi iníciado em 2009, mas teve suas 

atividades interrompidas em 2010, em razão a descontinuidade no envio dos recursos 

vinculados ao Projeto, que deveriam ser aplicados na implementação das atividades 

específicas. 

A seguir, Thugran passa a mostrar as instalações e equipamentos do Projeto 

Mentwayê, os quais se encontravam em processo de sucateamento. Assim, apresenta o que 

chama de “projeto de agricultura”, formado por construções, como a casa de máquina de 

arroz, casa de farinha, casa da despolpadeira de frutas, e equipamentos, como arado, 

colheitadeira, um pequeno trator, e outros. 

Em relação à descontinuidade do Projeto Mentwayê, Thugran informa que o projeto 

“não deu certo”, pela ausência de um treinamento adequado aos jovens Apãnjekrá, por 

parte das instituições responsáveis pelo Projeto.  

O filme retoma com Franco Martins, que afirma que os Canela, com o passar do 

tempo, deverão compreender que necessitam permanecer por mais tempo em suas aldeias 

e trabalhar nas suas roças, nas “culturas de subsistência, que formam a base de sua 

sobrevivência”. Tendo participado da implantação de outros projetos de 

etnodesenvolvimento junto aos Apãnjekrá e Ramkokamekrá-Canela, Martins considera que 

o “índice de aproveitamento” desses projetos em relação a esses grupos não foi “...tão 

satisfatórios, em relação a que tivessem trabalhado em suas roças de subsistência...” 
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Messianismo, Desenvolvimento e Tradição 

Na conclusão do filme, surge novamente o antropólogo William Crocker, analisando 

os temas centrais desse filme etnográfico: messianismo canela e etnodesenvolvimento. Na 

análise do antropólogo, “...o Canela é o contrário do hindú da Índia, que aceita a pobreza e 

aceita mesmo...Os Canelas agora não aceitam a pobreza...Eles sempre querem uma vida 

melhor...” 

Essa “busca por uma vida melhor” reflete a fascinação dos Canela por projetos de 

desenvolvimento (“...pode ser por agricultura, agora...”), a qual se vincula à perspectiva 

messiânica, estabelecida pelo Mito de Awkhêê e ritualizada pelo Movimento Messiânico de 

1963 e por outros movimentos sócio-religiosos surgidos posteriormente. Essa seria a chave 

explicativa do porquê “...os Canela não aceitam a pobreza...” 

Reforçando esse argumento, a fala final de Crocker une as duas pontas desse filme 

etnográfico, ao afirmar: “Isso é impressionante entre os Canelas, esse espírito de querer 

melhorar a vida, de qualquer maneira...”. Segundo o pesquisador, nessa busca dos Canela 

por uma vida melhor, se insere a educação formal, expressa na presença de grande número 

de alunos matriculados no ensino médio, o que revela o seu desejo de obter a formação 

escolar. Segundo Crocker: “...tem a vontade forte de aprender e ficar melhor...”. E conclui: 

“Os Canelas não aceitam a pobreza, querem melhorar fortemente a vida deles”. 

 

Considerações Finais 

Como ficou evidenciado, esse filme etnográfico abordou sobre processos culturais 

intra e intersocitários vivenciados pelos Apañjekrá e Ramkokamekra-Canela ao longo do 

histórico das suas relações junto ao Estado e à sociedade brasileira no centro-sul 

maranhense. Apresentou, ainda, representações de diferentes atores sociais (líderes 

políticos e indígenas, professores, indigenista e antropólogo) sobre esses processos.  

Dos contatos iniciais junto aos agentes das frentes de expansão coloniais, à 

emergência do Mito de Awkhêê; da sua inserção no regime tutelar sob o controle do SPI e 

depois FUNAI ao “movimento messiânico de 1963”; e dos desdobramentos posteriores até a 

atualidade envolvendo questões de educação formal, território e projetos de 

etnodesenvolvimento, o filme etnográfico “Apañjekrá, Memortum’ré: os Canela na 
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História”, produto resultante de um longo processo de pesquisa, revela as ações e dilemas 

desse povo timbira em relação à sua continuidade étnica e à afirmação de sua identidade 

cultural perante a sociedade envolvente. 

Do ponto de vista metodológico, esse filme se construiu a partir das representações 

dos próprios Canela e de agentes externos sobre as relações historicamente mantidas com o 

Estado e sociedade brasileira ao longo de mais de mais de dois séculos do seu 

estabelecimento. Nesse sentido, este trabalho leva à compreensão de que os Apanjekrá e 

Ramkokamekrá-Canela interpretam essas relações a partir de suas categorias culturais, as 

quais tem também norteado sua ação diante do “outro”. Ao relacionar o Mito de Awkhêê, 

que funda, na tradição timbira, a compreensão sobre a alteridade e aos processos 

contemporâneos, este filme une as pontas da cosmovisão e das relações concretas 

vivenciadas por esses povos e sua demanda por equidade nessas relações. 
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ANEXOS 

Cartela 01: Os Canela do Cerrado ao Sertão Pastoril 

Os Apanjekrá e Ramkokamekrá ou Memortum’ré, conhecidos como Canelas são 

povos de língua e cultura Timbira  (Jê), que habitam o cerrado no centro-sul do Maranhão. 

Os Timbira formavam 15 grupos étnicos autônomos, com território tradicional  situado entre 

a floresta Amazônica, o cerrado do Brasil Central e o semiárido Nordestino.  

No final do Século XVIII, teve início a ocupação desse território por uma frente de 

vaqueiros e criadores vinda dos sertões de Pernambuco e Bahia, que adentraram nos 

campos e cerrados do Maranhão em direção à Amazônia. 

Combatendo índios, devassando o território e implantando fazendas de criação, essa 

frente pastoril, ao cruzar o rio Parnaíba em direção ao Tocantins, criou em 1740, o primeiro 

núcleo de povoamento no cerrado ao sul do Maranhão, passo para a ocupação do “Sertão 

de Pastos Bons”.   

No mesmo período, os Timbira foram alcançados por uma frente agrícola vinda do 

litoral do Maranhão pelos rios Itapecurú e Mearim, que teve como ponto avançado a 

povoação Aldeias Altas, depois vila de Caxias, centro da economia algodoeira. 
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Na disputa por terras para a criação e plantio e por mão-de-obra escrava, os Timbira 

foram atacados por “bandeiras” organizadas  por fazendeiros e criadores com apoio do 

governo colonial, levando à expulsão ou extermínio de vários desses grupos.  

Os “Aponijekran”, “Capiekran”, “Sakamekran” e outros grupos timbira, formadores 

dos atuais Apãniekrá e Ramkokamekra-Canela, cujos territórios se estendiam pelos rios 

Alpercatas e Itapecuru, Corda e alto Mearim, foram violentamente combatidos por 

“bandeiras” vindas de Caxias e Pastos Bons.  

Entre guerras e falsas propostas de paz, esses grupos se submeteram a “alianças” 

com os colonizadores, perdendo muitas vidas em emboscadas ou contaminados por varíola. 

No século XIX, por força dessas “alianças”, os “Canela da Chapada”  e “Canela do Rio Corda” 

– outras denominações desses grupos - foram poupados de novas chacinas.  

Em contrapartida, somaram-se às forças coloniais que investiam contra outros grupos 

indígenas no alto Mearim e Itapecuru, cujas terras eram de grande interesse para a 

economia algodoeira. Muitos remanescentes de grupos timbira combatidos com “apoio” dos 

Canela foram transferidos de seu território original para as aldeias Canela.  

No final do século XIX surge entre os Timbira o “Mito de Awkhêê”, que narra o 

surgimento do “kupên” ou “homem branco”. Esse mito explica, também, a situação de 

desigualdade entre os povos indígenas e a sociedade nacional. 

 

Cartela 02: O Mito de Awkhêê26  

 Uma mulher chamada Ancukwei estava grávida. Em seu ventre, o feto apresentava 

características “estranhas” aos índios. Certa vez, quando se banhava no rio com outras 

mulheres, ouviu por duas vezes o grito do preá. Quando voltou para casa, ao deitar-se no 

jirau ouviu, pela terceira vez, reconhecendo que partira do seu corpo.  O feto então lhe disse 

que em breve nasceria. Quando sentiu dores de parto Ancukwei foi ao mato, deitou folhas 

de pati ao chão e disse: “se fores menino te matarei, se fores menina de criarei”. Quando ao 

nascer, viu que era um menino, a mãe o enterrou vivo. A avó materna, entretanto, 

desenterra a criança, a leva para casa e a cria. Awkhêê cresceu rapidamente e tinha o dom 

                                                      
26

 Versão coletada por Curt Nimuendaju (1946) e compilada por Roberto da Matta (1977 [1973]). 
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de se transformar em qualquer animal. Quando tomava banho no rio se transformava em 

peixe. Quando ia à roça com sua família se transformava em onça assustando seus parentes. 

Então, seu irmão resolveu eliminar Awkhêê. Um dia, seu ketí (avô, ou tio materno), o 

convida para ir buscar mel, e após atravessar duas serras, chegando ao cume da terceira, o 

atira em um abismo. Mas Awkhêê se transforma em folha seca descendo em espirais até o 

chão, e faz crescer rochedos íngremes.  Quando, após cinco dias, seu keti retorna faminto à 

Aldeia, Awkhêê já está em casa. Finalmente os parentes conseguem se livrar de Awkhêê. 

Após lhe alimentar, o abatem com um cacete e colocam fogo em seu corpo. A aldeia é 

abandonada e os me´hí se mudam para um local distante. Ancukwei chora, mas é 

repreendida pela própria mãe. Algum tempo depois, Ancukwei pede aos chefes e 

conselheiros que mandassem buscar as cinzas de Awkhêê. Ao chegarem à aldeia 

abandonada, os enviados se surpreendem ao descobrir que Awkhêê havia feito uma casa 

grande, criado negros do âmago de uma árvore, cavalos de madeira de bacuri e bois de 

piquiá. Awkhêê aparece aos índios com a feição de um homem branco, de barbas, botas e 

chapéu. Pergunta a seus “parentes” por que o haviam eliminado e diz que tem presentes a 

oferecer ao seu povo. Os índios retornam e mais tarde todo o povo da aldeia vem 

reconhecer Awkhêê, que coloca os índios para escolher entre a sanfona e o maracá e os 

índios escolhem o maracá. Também os coloca a escolher entre a espingarda e o arco e 

flecha. Os índios escolhem o arco e flecha. Assim, Awkhêê entrega a espingarda e a sanfona 

ao “kupên” (o “branco”, o “sertanejo”). Awkhêê é representado pela figura de D. Pedro II. 

 

Cartela 03: Movimento Messiânico Canela de 1963 

Com a ocupação de grande parte do território Canela pelos criadores do sertão 

pastoril, ocorreu em 1963 o mais importante conflito na história recente dos Canela. O 

“movimento messiânico canela” foi liderado por uma mulher, Khêê-khwèy, também 

conhecida como Maria Castelo, que reviveu e dramatizou o mito de Awkhêê.  

Grávida, Khêê-khwèy dizia que abrigava em seu ventre a “irmã de Awkhêê”, a qual 

enviava mensagens aos Canela revelando os desejos do herói cultural. Em suas aparições, 

Kraa-Khwèy (“menina seca”) dizia que Awkhêê estava “zangado” com o modo como os 

kupên (brancos, sertanejos) vinham tratando os Me´hí (Canela, índios) e que essa situação 

seria alterada. 
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Os Canela aderiram em massa ao movimento. Khêê-khwèy conseguiu unificar a 

população indígena na Aldeia do Ponto, após uma peregrinação por todas as outras aldeias, 

num movimento que lembrava a trajetória bíblica do nascimento de Cristo.  

A profetiza promoveu mudanças na vida cotidiana e ritual dos Canela criando uma 

“guarda indígena” para impor suas ordens. Os sertanejos que passavam pela Aldeia do Ponto 

eram amarrados, suas roupas retiradas e suas armas tomadas. Os agentes do SPI não foram 

informados pelos Canela sobre o movimento em curso. 

Khêê-khwèy autorizou a intensificação na matança de gado dos sertanejos, afinal 

todos os bens dos kupên foram concedidos por Awkhêê, que agora exigia que esses bens 

retornassem aos índios. Dizia a profetiza que, ao nascer a filha que trazia no ventre, Awkhêê 

faria uma transformação nas relações entre os Canela e os “civilizados”. Os Me´hí passariam 

a viver nas cidades, desfrutando de caminhões, carros e aviões e os Kupên morariam em 

aldeias, sobrevivendo da caça e da coleta. 

O movimento se enfraqueceu quando os criadores do sertão formaram uma tropa de 

jagunços recrutados na região entre vaqueiros e agregados das fazendas, para dar fim aos 

Canela. Logo nos primeiros ataques, quatro anciãos Canela foram mortos e os parentes das 

vítimas passaram a questionar a profetiza e suas previsões, mas o movimento prosseguiu.  

Os Canela não foram massacrados pelos jagunços, em parte, pela ação de agentes do 

SPI, que organizaram a retirada do grupo de seu território encaminhando-o à Aldeia 

Sardinha dos Tenetehara-Guajajara, em uma área florestal próxima. Nesse momento, a 

profetiza passou a ser hostilizada pelos Canela, especialmente pelos parentes dos índios 

mortos nos ataques, e a viver um processo de isolamento social que a levou à “loucura”. 

Afastados do seu território no cerrado por mais de cinco anos, os Canela viveram um 

ambiente hostil, pelo fracasso do movimento messiânico. A partir de 1968, já sob a 

administração da FUNAI, criada pelo regime militar, os Canela iniciaram o retorno ao seu 

território tradicional. Khêê-khwèy ou Maria Castelo não viveria este retorno, pois morre 

durante a transferência dos Canela ao território. 
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JEAN ROUCH SUA OBRA E SUA INFLUÊNCIA EM PORTUGAL 
 

José da Silva Ribeiro27 
 

Resumo 
Será difícil pensar a presença de Jean Rouch em Portugal antes da revolução dos cravos que interrompeu 40 
anos de ditadura e permitiu a democratização, a descolonização e o desenvolvimento. A antropologia em 
Portugal não era senão orientada para formação de agentes coloniais oferecida pelo Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Política Ultramarina e o cinema documentário sobre as colónias permanecia em letargia. 
Rouch e d’Arthuys abriram caminhos e reconheceram cineastas e produções cinematográficas importantes em 
Portugal. 

 

Palavra-chave: Jean Rouch; Manoel de Oliveira; D’Arthuys, Ateliers Varan; Moçambique. 
 

En une poignée de mains amies, fleuve qui, par dessous les ponts, ouvre la porte de la 

mer… foi o filme que Rouch realizou no Porto com Manoel de Oliveira em 1996 “degustando 

um porto velho falava com o Manoel sobre as pontes do Douro e imediatamente nos 

pusemos de acordo – de todas as pontes, a que foi construída por Gustave Eiffel, antes de 

construir a torre de Paris, era a grande obra de arte. Em menos de cinco minutos o projeto 

deste filme foi criado. Manoel escreveria um poema que aperfeiçoaríamos com os nossos 

amigos”. O encontro e a ideia do filme punham em relação numa mesma obra os dois 

cineastas amigos, dois filmes Douro Faina Fluvial (1931) de Manoel de Oliveira e Beau Navire 

(1990) de Jean Rouch, duas cidades, duas formas de filmar a “moderna poesia do ferro e do 

aço” (José Régio), as obras de arte de um mesmo engenheiro - Gustave Eiffel. Rouch sempre 

referia como Manoel de Oliveira filmara a Ponte D. Luís a partir do rio Douro em Douro Faina 

Fluvial (1931) e como ele próprio filmara a Torre Eiffel: o “terceiro filme em que consegui um 

plano-sequência” em que mostrava o que se passava “debaixo das saias da senhora Torre 

Eiffel. Por isso, deitei-me em cima de um carro e aproximei-me da Torre Eiffel ao lusco-fusco 

[...] o céu estava completamente azul e a iluminação fazia contraste com o céu tão azul 

enquanto ela ficava toda dourada. Por isso tinha uma jóia de ouro sobre um fundo azul. E eu 

via a minha Torre Eiffel debaixo [...] Por isso, tive a ideia de juntar um poema de que gosto 

muito, que é um poema de Baudelaire a uma crioula e que eu, cito de cor: Quando andas, 

com a tua saia larga, varrendo o ar... ” (Rouch, 1992). 

                                                      
27

 Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás; CEMRI – Universidade Aberta de Portugal, Grupo 
de Estudos em Cinema e Narrativas Digitais – AO NORTE. 
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En une poignée de mains amies (1996) fonte La cinémathèque française 

 

Esta mesma metáfora ou associação tinha sido já referida em O Tambor (1979) de 

Volker Schloendorff, quando Oskar debaixo da Torre Eiffel, olha para cima e uma pessoa lhe 

pergunta “o que você está a pensar?”. E ele responde: “na barra de saia da minha avó”28.   

O encontro de Rouch com Manoel de Oliveira dá-se em 1955, mediado por Georges 

Sadoul, no contexto de uma reunião de cineastas realizada em Paris. Rouch tinha acabado 

de realizar Les Maîtres Fous. Este primeiro encontro não pareceu muito promissor, mas 

acabou por colocar os dois cineastas num caminho de múltiplos encontros e de formas de 

reconhecimento mútuo.  

Seria difícil conceber a presença de Jean Rouch em Portugal antes de abril de 1974. O 

país mantinha as colónias e, desde 1960, uma guerra na Guiné-Bissau, em Angola e em 

Moçambique e um crescente caudal de emigração para o centro da Europa. Temas e ideias 

caros na obra de Rouch – África, migrações, a Antropologia partilhada eram interditos em 

Portugal. Pesquisadores de campo na área das ciências humanas eram vigiados e 

perseguidos pelo regime – o geógrafo Orlando Ribeiro, o linguísta Lindley Cintra, os 

musicólogos Lopes-Graça e Michel Giacometti. A Antropologia era quase exclusivamente 

ensinada no Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina onde se formavam os 

                                                      
28

 Referência aos primeiros planos do filme O Tambor (1979) de Volker Schlöndorff. 
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administradores coloniais. Nestas circunstâncias, não obstante Rouch, até então, ter 

produzido quase uma centena de filmes, estes não eram conhecidos em Portugal e na 

Universidade entrava com mais facilidade a polícia que o cinema. 

Logo após abril de 1974, Jean Rouch veio várias vezes a Portugal, sobretudo ao Porto, 

a convite do adido cultural da embaixada de França (Centro Cultural Francês do Porto) 

Jacques d’Arthuys, diplomata de carreira entre 1944 e 1989, conselheiro cultural em 

Valparaíso, conselheiro de comunicação do presidente Salvador Allende, então transferido 

para o Porto. Em Portugal, d’Arthuys foi autor do argumento do filme de Thomas Harlan, 

Torre Bela (1977). Segundo Jean Rouch foi aí que iniciou com d’Arthuys as experiências em 

super-8. Desenvolveram conjuntamente a ideia de criar ateliers de super-8 com pequenas 

câmaras com som síncrono (Rouch, 1979). Jean Rouch havia encontrado no formato super 8 

uma ferramenta ideal para iniciar um programa de ensino dedicado à Antropologia Visual na 

universidade em França. Estes ateliers viriam a ser realizados mais tarde entre 1978 e 1980 

em Moçambique com o objetivo de formar em técnicas do cinema documentário os quadros 

e trabalhadores do Centro de Estudos de Comunicação da Universidade Eduardo Mondlane 

em Maputo. Esta formação foi realizada por um grupo de jovens cineastas - Philippe 

Constantini, Miguel Alencar, Nadine Wanono, Françoise Foucault coordenados por Jean 

Rouch e Jacques d’Arthuys, então nomeado conselheiro cultural em Maputo. Durante a sua 

estada em Moçambique, Jean Rouch fez com d’Arthuys o filme Makwayela, composto de 

planos-sequência. Este documento apresenta uma dança originária da África do Sul, onde 

vários trabalhadores moçambicanos trabalhavam nas minas de ouro que se reconfigura em 

Moçambique pós-independência. Este filme chamou a atenção de Jacques d’Arthuys e Jean 

Rouch para a necessidade de fornecer aos moçambicanos ferramentas para o registo visual e 

sonoro da sua história e da efervescência que reinou entre 1975-1980, durante os primeiros 

anos da independência. 
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Makwayela (1977) – MUBI 

 

 Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville juntaram-se ao projeto durante a 

difusão dos filmes realizados pelos estudantes nas aldeias e interessaram-se pela forma 

como as imagens eram percecionadas pelos camponeses. O projeto de Godard e de Miéville 

excedeu claramente o âmbito de formação em que os jovens realizadores estavam 

implicados. Eles negociavam com os líderes moçambicanos a proposta de uma televisão em 

Moçambique. Este projeto29, intitulado o “nascimento da imagem de uma nação”, 

questionava os modos de comunicação numa televisão do Estado, previa uma colaboração 

entre a sua empresa de produção Sonimage e o governo de Moçambique e inspirava-se nas 

experiências que Armand Mattelart junto de Salvador Allende. Este programa da televisão 

nunca se veio a realizar (Cahiers du Cinéma, nº 300, 1979). 

 As experiências desenvolvidas no Porto e em Moçambique sob a influência de 

Jacques d’Arthuys contribuíram definitivamente para o nascimento em 1981, dos Ateliers 

Varan - Association Varan Ateliers, membro do CILECT (Centre International de Liaison des 

Écoles de Cinéma et de Télévision) e consultor da UNESCO. Embora fundada em janeiro de 

1981, a sua origem remonta a meados dos de 1970 em Portugal e em finais da mesma 

década em Moçambique. Deveu-se sobretudo à influência de Jacques d’Arthuys, seu gestor 

                                                      
29

 Ver, a propósito, o filme Kuxa Kanema - O Nascimento do Cinema (2003) de Margarida Cardoso que 
documenta esta época da história do país e do nascimento do cinema em Moçambique. Particularmente 
interessante a diversidade de cinemas que são propostos e realizados baseados nas múltiplas influências 
(Jugoslava, Francesa, Brasileira, etc...) e a relação do cinema com a construção da nova nação ou mais 
ambicioso que isto de um Homem novo, de uma sociedade nova. 
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até 1988, ao encontro com Jean Rouch e à proposta feita por ambos a vários cineastas para 

irem filmar o que se passava em Moçambique. Neste contexto proporá que os 

moçambicanos se filmem eles mesmos. Propondo-se formar os futuros cineastas através da 

iniciação à realização de filmes documentários. O desenvolvimento e a dispersão pelo 

mundo desta primeira experiência, reuniu algumas dezenas de profissionais (realizadores, 

montadores, operadores, engenheiros de som, etc.) que, mais tarde viriam a criar os Ateliers 

Varan30 transmitindo suas práticas profissionais em estágios e ateliers que organizam.   

Philippe Constantini, um dos jovens cineastas que atuaram em Maputo, antes da 

estada em Moçambique, tinha vindo para Portugal em finais de 1974 e decidido a ficar. 

Encontrara Jean Rouch na Universidade de Nanterre em 1969 quando este dirigia o curso de 

“Cinéma et Sciences Humaines”. Constantini estudava no Departamento de Sociologia e 

Etnologia daquela Universidade. Em Portugal participou no filme Máscaras (1976) de 

Noémia Delgado como engenheiro de som e na Cinequipa trabalhou no filme – Arcozelo: à 

procura dos restos das comunidades judaicas (1977) de Fernando Matos Silva. Leu as obras 

do antropólogo Jorge Dias Vilarinho da Furna, Uma Aldeia comunitária, 1948 e Rio de Onor - 

Comunitarismo Agropastoril, 1953 e com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian partiu em 

1976 para Vilar de Perdizes onde realiza com Anna Glogowsky Terra de abril (longa-

metragem), INA, França, 1977; Les cousins d’Amérique, INA, França, 1984, L’horloge du 

village, INA, França, 1989. Os filmes desta trilogia, foram rodados no interior norte de 

Portugal, Vilar de Perdizes, Montalegre e nos países de emigração - Estados Unidos, 

Massachusetts e nos arredores de Paris - Meudon, Hauts-de-Seine. Em Terra de Abril tem a 

intenção de filmar o Auto da Paixão, realizado ao vivo com pessoas da aldeia que 

interpretam as personagens da Paixão de Cristo, então realizado regularmente na altura da 

Páscoa, e as primeiras eleições livres para a primeira Assembleia da República realizadas em 

25 de Abril de 1976 [PS – 34,89, o PSD – 24,35, o CDS - 15,98 e o PCP 14, 39+. O filme Terra 

de abril (Vilar de Perdizes) (1977) aborda a vida quotidiana da aldeia em tempo de eleições 

que coincide com a preparação e representação do Auto da Paixão. O segundo filme da 

trilogia de Philippe Constantini, realizado em Portugal, é Les cousins d’Amérique (1984). O 

                                                      
30

 Ateliers Varan - Ateliers de formation au cinéma documentaire http://www.ateliersvaran.com/ 
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filme é rodado em Vilar de Perdizes onde um emigrante constrói uma imensa mansão, estilo 

americano, com uma enorme piscina interior e em Massachusetts onde é pequeno 

empreiteiro. A casa confina a megalomania. O seu proprietário afirma que quando vem de 

férias trabalha muito para fazer a casa que sua mulher ainda não conhece a não ser por 

fotografias. Em Massachusetts recriam a cultura local de Vilar de Perdizes - matança do 

porco, cultivo da vinha, a rede de sociabilidade. Praticam clandestinamente, num terreno 

vazio, certos atos proibidos como a matança do porco. Embora tenham trocado o mundo 

rural tradicional pelo mundo pós-industrial seus comportamentos adaptam-se a esta 

situação conciliando no seu quotidiano práticas pertencentes a um e outro dos mundos em 

presença. Esta conciliação é uma constante na emigração dos anos de 1960 e 70 para a 

Europa em que o nacional não medeia a ligação do local com o transnacional. A emigração 

como O Salto (1968) de Christian de Chalonge, era a história da emigração clandestina de 

emigrantes indocumentados, mas também a separação e as ruturas brutais (sociais e 

culturais), a desobediência e a resistência ou mesmo a fuga. Alguns emigrantes apelidaram-

se de “fugitivos” (Manuel Madeira), eram por vezes desertores, ou como tal considerados, 

que precisavam de amnistia para regressarem ao país. Doze anos depois, Philippe 

Constantini realiza L’horloge du village, 1989. Neste filme o realizador trabalha com um 

casal, originário de Vilar de Perdizes, no seu próprio país, França – região parisiense. A 

mulher é empregada doméstica em Meudon (comunidade na região administrativa de Île-

de-France, no departamento de Hauts-de-Seine, na periferia sudoeste de Paris) e seu marido 

taxista (chauffeur de táxi). Constantini alojara-se, durante as estadas no terreno e a 

realização do filme, numa casa enorme e bem mobilada que este casal construíra em Vilar 

de Perdizes que contrastava com o exíguo alojamento em Paris e mesmo com os 

apartamentos onde fazia limpezas. O realizador assume um posicionamento de maior 

proximidade, filma a partilha e a relação construída com o casal e a vinda destes a Portugal. 

Também o alemão Thomas Harlan, na década de 1970, com Jacques d’Arthuys realizou um 

filme, Torre Bela (1975) com o apoio da Agência Francesa de Imagens sobre o que ia 

acontecendo em Portugal, partindo de um caso aparentemente único em que exército 

colonial português parecia transformar-se no embrião de um exército popular. O filme 

baseado nos acontecimentos decorrentes da ocupação de Torre Bela, uma herdade 

pertencente ao duque de Lafões em 23 de Abril de 1975, mas sobretudo “um filme sobre a 
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tomada da palavra, um filme que acaba por ser excessivamente falado uma vez que é ao 

falar que a personagem se descobre, ganha consciência da sua existência e a partir daí pode 

agir e tornar-se uma personagem dramática” (Harlan). A partir deste filme, documento único 

e extraordinário e intenso da história do país no período da revolução dos cravos, José Filipe 

Costa realizou Linha vermenha (2011). Trinta e seis anos após o Filme de Harlan e d’Arthuys, 

Filipe Costa volta aos protagonistas e à equipa de Torre Bela com questões pertinentes a um 

estudo do filme que se propõe realizar: de que maneira Harlan interveio nos acontecimentos 

que parecem desenrolar-se naturalmente frente à câmara? Qual foi o impacto do filme na 

vida dos ocupantes e na memória sobre esse período? 

Por cá havia alguns contactos dos exilados, jovens que recusavam ir para a guerra, 

emigrantes, que assistiam em Paris aos seminários e filmes de Rouch ou liam obras de 

Antropologia antes de realizar seus filmes. Assim a sua influência rompeu as barreiras do 

regime e alguns realizadores associavam na sua obra cinematográfica a ideia de cinema com 

a de Antropologia (ou de Antropologia Visual) e de filme etnográfico como António Campos 

em A Almadraba Atuneira (1961), Vilarinho das Furnas (1971), Falamos de Rio de Onor 

(1974). Estes dois últimos realizados a partir das obras homónimas de um dos fundadores da 

Antropologia em Portugal – Jorge Dias.  

 

Vilarinho das Furnas (1971), António Campos 

 

 

 

António Reis exaltava nos seus filmes uma certa nobreza do real, da natureza e do 

humano com uma forte carga poética em Jaime, 1974 e Trás-os-Montes, 1976. Este último 

filme mereceu de Rouch um largo elogio. Numa carta dirigida ao Centro Português de 

Cinema em 1976 escreve: “Para mim, este filme é a revelação de uma nova linguagem 
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cinematográfica. Nunca, tanto quanto sei, um realizador se havia empenhado, com tal 

obstinação, na expressão cinematográfica de uma região: quero dizer, a difícil comunhão 

entre homens, paisagens e estações. Só um poeta insensato poderia exibir um objeto tão 

inquietante. Apesar da barreira de uma linguagem áspera como o granito das montanhas, 

aparecem, de repente, na curva de um caminho novo, os fantasmas de um mito sem dúvida 

essencial já que o reconhecemos antes mesmo de o conhecer”. 

 

Trás-os-Montes, 1976. Cinemateca Portuguesa 
 

 

 

Ricardo Costa regista, com recursos escassos, os passos de uma revolução inesperada 

(Cravos de Abril - 1974/76) e corre o país, escrevendo no real, improvisando ao sabor dos 

eventos: mar, planície, montanha. E acerca de Rouch filma Paroles; conversas com Jean 

Rouch em Le renard; e Le corps étranger com Jean Rouch e Germaine Dieterlen.  

Nos Cem anos do cinema organizado pelo Instituto Franco-Portugais, e com alguma 

frequência nos múltiplos eventos que o Instituto organiza sobre o cinema Francês (1989, 

1992, 1993, 1995), contactei pela primeira vez com Jean Rouch e com seus filmes. Em 1992, 
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por ele convidado, participei na apresentação pública do Museu do Homem da tese de 

Doctorat D’Etat de Annie Comolli e no ano seguinte filmámos parte da Conversa com Rouch 

que apresentamos em Filme Etnográfico e Antropologia Visual (2004) a segunda parte – 

encontro com Manoel de Oliveira foi filmada em 1995 aquando da presença de Rouch na 

Mostra de Cinema Etnográfico Francês, organizada pelo CEMRI – Centro de Estudos das 

Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta e CEAS – Centro de Estudos 

de Antropologia Social do Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa. Este período é 

marcado pela apresentação sistemática da obra de Rouch em Portugal, tendo como ato 

fundador o Seminário de Investigação em Antropologia Visual orientado por Marc Piault no 

Porto em setembro de 1993.  

Rouch participou também na comissão de honra (júri) de doutoramento honoris 

causae de Manoel de Oliveira, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (1985), 

com quem mantém relações de amizade e o identifica como sua “esperança de vida” 

(Oliveira viria a falecer em 2 de abril de 2015, com 105 anos de idade). Como na realização 

do filme En une poignée de mains amies, Rouch percorreu muitas vezes a cidade e as 

margens do Douro “a pé, de automóvel, de helicóptero, voltando aos percursos anteriores, 

inspirado pelo vento, pelo rio e pela amizade”. 

Em fevereiro de 2004, quando realizávamos o workshop Antropologia Visual e 

Hipermedia, com os parceiros que fizeram connosco o percurso dos encontros com Jean 

Rouch, recebemos a notícia de sua morte. Rememorámos, então, o apoio que deu às 

iniciativas do CEMRI – Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da 

Universidade Aberta e do CEAS – Centro de Estudo de Antropologia Social do Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa; ao desenvolvimento do Filme Etnográfico e 

da Antropologia Visual em Portugal fazendo a conferência inaugural de Imagens do Mundo – 

Mostra do Cinema Etnográfica Francês (1995) e encontros com professores destas 

Instituições Universitárias. As imagens destes encontros abrem a publicação Antropologia 

Visual e Hipermédia (2007) como singela homenagem dos que, em Portugal, introduziram o 

legado de Jean Rouch na Academia e recordando uma de suas afirmações: 
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“...Se cada ano, saudámos, assim, os nossos amigos desaparecidos, foi sempre 
tendo na memória a frase mágica de Henri Langlois: ‘um cineasta nunca morre, as 
suas imagens continuam a animar-se e a viver nos ecrãs.’” Rouch (maio de 1917- 
fevereiro 2004). 

 

A Cinemateca Portuguesa fez diversas homenagens a Jean Rouch. No âmbito do 

DocLisboa organizou em 2011 uma retrospetiva e um catálogo dedicada à obra de Jean 

Rouch. Em 2004, o Instituto Franco-Português presta-lhe homenagem apresentando um 

ciclo de filmes “que permitirá descobrir – ou redescobrir – o trabalho de um homem livre, 

curioso e profundamente humanista: um “mestre louco”!”. Jornais e revistas científicas, 

teses e dissertações deram importância à obra deste engenheiro que se tornou cineasta e 

etnógrafo.  O Porto/Post/Doc 2017 associou-se ao centenário do nascimento de Jean Rouch 

(1917-2004), o mestre antropólogo do cinéma-vérité que abriu novas portas ao cinema. O 

Cinema Verdade: 100 Anos de Jean Rouch apresenta em cópias restauradas cinco dos 

principais filmes da sua obra: Os Mestres Loucos (1955), Eu, um Negro (1958), Crónica de um 

Verão (1961, dirigido com Edgar Morin), A Pirâmide Humana (1961) e Jaguar (1968), aos 

quais se vem juntar a média de 35 minutos que Rouch filmou no Porto em 1996 com Manoel 

de Oliveira, En une poignée de mains amies. 

A AO NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual, sediada em Viana do 

Castelo, em colaboração com REDARTH – Rede de Cooperação Internacional em Educação, 

Arte e Humanidades organizou em maio de 2018, no âmbito do Encontros de Cinema de 

Viana do Castelo, uma mesa redonda de Homenagem a Jean Rouch com cineastas e 

professores de cinema, antropologia e artes visuais. Colaboram igualmente nas homenagens 

realizadas nas Universidades Federais de Goiás, do Pará e de Alagoas no Brasil.  

O engenheiro, cineasta-antropólogo ou antropólogo cineasta nasceu em Paris em 31 

de maio de 1917. Formou-se em 1941 em engenharia civil pela École des Ponts et Chaussés e 

deixou a França, com mais 20 engenheiros, no mesmo ano, para trabalhar na construção de 

Caminhos de Ferro em África. Aí descobriu os mistérios da religião e da magia Songhai e 

decide estudar etnologia. Em Paris frequenta os cursos de Marcel Mauss e de Marcel 

Griaule. Inicia o doutoramento com Marcel Griaulle sobre os Songhay em 1947 que termina 

em 1952. Em 1953, com Henri Langlois, Enrico Fulchignoni, Marcel Griaule, André Leroi-

Gourhan e Claude Lévi-Strauss, funda o Comité do Filme Etnográfico. Faz o seu primeiro 

filme em 1947 - Au pays des mages noirs. Da sua obra cinematográfica constam cerca de 
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centena de meia de filmes. A sua influência prolonga-se até à atualidade no cinema e na 

antropologia. Foi reconhecido primeiro pelo cinema e só posteriormente começou a ser 

reconhecido na antropologia. Influenciou as práticas da antropologia visual debatidas no 

primeiro Congresso de Antropologia Visual (1973). Os filmes de Jean Rouch tornaram-se 

referência paradigmática (Ginsburg, 1999) e escola, continuada em múltiplos lugares: na 

Universidade de Nanterre com os cursos de Cinéma, Audiovisuel, Culture et Société, na 

EHESS – École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, Marselha) e noutras instituições 

como os Ateliers Varan que expandiram a formação em cinema um pouco por todo o 

mundo.  

Exposição descida do rio Niger, Fundação Jean Rouch 

 

 

 

O MDOC - Festival Internacional de Documentário de Melgaço homenageou no ano 

de 2018 Jean Rouch com a presença e apoio da Jocelyne Rouch e da Fundação Jean Rouch. 

Estabelecendo entre a Fundação e ao AO NORTE –- Associação de Produção e Animação 
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Audiovisual o propósito de uma colaboração sistemática entre as duas instituições no estudo 

e divulgação da obra de Jean Rouch. A presença da Fundação Jean Rouch e de sua 

presidente Jocelyne Rouch abriram caminho a novas formas de cooperação iniciadas por um 

convénio de cooperação com a AO NORTE e com o itinerário da Exposição Descida do rio 

Níger inicada em Melgaço -  Festival Internacional de Documentário de Melgaço e sua 

sequência no Brasil – Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Goiás, ANPOCS 

- Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 31ª Reunião 

Brasileira de Antropologia no âmbito da qual se realizaram duas mesas redonda e uma 

mostra de filmes sobre Jean Rouch.  
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MR 15 - PIERRE SANCHIS E A ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO 
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EM TRAVESSIA – PIERRE, O ANTROPÓLOGO 
 

Mauro Passos31 
 

Resumo 
Este estudo faz uma análise da Antropologia da Religião na obra de Pierre Sanchis, considerando seus estudos, 
publicações e pesquisas. A religião está presente em seus estudos sob diversas formas de abordagem. Esse 
antropólogo analisava a religião, a partir da situação histórica e cultural, das diferentes camadas sociais. Como 
pensar a religião, a partir da cultura (da história)? Esse aspecto é singular na abordagem antropológica da 
religião desenvolvida por ele. Religião é cultura. Mas não se confunde simplesmente com a cultura – é “cultura 
no superlativo”. 

 
Palavras-chave: Religião; Cultura; Sociedade; Identidades. 

 

A primeira chave da sabedoria é a interrogação assídua e 

frequente... É duvidando que se chega à investigação, e 

investigando que se chega à verdade. 

(Pedro Abelardo) 

 

 

Para mim, este momento é uma Laudatio ao Mestre Pierre Sanchis. À maneira da 

laudatio romana, quero estabelecer a primazia da pessoa sobre a obra. A obra de Pierre 

Sanchis não é somente seu trabalho intelectual, é também o resultado de seu 

posicionamento na vida. Seus textos nos levam a pensar, investigar e questionar, como está 

na epígrafe. É uma produção inquieta, crítica, inventiva, ágil sobre o que de melhor se tem 

escrito sobre Antropologia da Religião no Brasil. Com uma lucidez interrogante, Pierre 

Sanchis desempenha nesse campo um importante papel. O texto de Emmanuel Mounier é 

um bom exemplo disso: 

 

O pequeno e encolhido medo abriga-se no ancoradouro das tranquilas enseadas do 
passado, onde os mastros vegetam na calmaria de todos os conformismos. A 
coragem lúcida e generosa eleva o gesto largo ao vento dos grandes espaços livres, 
abrindo no mastro grande a grande vela para a rota da mais alta estrela. (Mounier, 
1962: 66) 

                                                      
31
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A Antropologia da Religiosa desenvolvida por Pierre Sanchis não quer apenas dar 

respostas a problemas da conjuntura social, cultura e religiosa brasileira. Vai além. Coloca-se 

num caminho mais amplo do processo de modernização do país, com uma crítica conceitual, 

inquieta e vigilante. Assim, ele mesmo afirma: “Um campo religioso constrói-se e reconstrói-

se constantemente, nas reações entremeadas das instituições, dos grupos, quase-grupos e 

indivíduos, diante do jorro dos acontecimentos” (Sanchis, 2018: 204).  

E isso me transporta em outro cenário, longínquo no tempo e no espação –  à cena 

do Monte Sinai. Moisés ouve de Javé a ordem peremptória: “Não te aproximes daqui! Tira as 

sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é chão sagrado” (Ex 3,5). Sinto-me transido da 

experiência religiosa, como a definiu Rudolf Otto: mysterium tremendum. Na vida e na obra 

de Pierre Sanchis, manifesta-se algo desse mistério. Fascina pela simplicidade, proximidade, 

leveza e seriedade acadêmica. Os atos, falas e textos de Pierre Sanchis compõem seus 

estudos, pesquisas e publicações. Segundo Michel de Certeau: “A criação vem de mais longe 

que seus autores, supostos sujeitos, e ultrapassa suas obras, objetos cujo fechamento é 

fictício” (De Certeau, 1993: 10) . A religião está aí, presente, de forma concreta e 

identificável. Está sob diversas formas de abordagem e, ainda, sob vários tipos de pesquisa 

nos diversos ramos das ciências, particularmente, as ciências sociais. 

 

Religião e modernidade – desafios e enfrentamento 

Lembrar... Recordar e rememorar. Provocar a memória. Selecionar fatos. Situar 

acontecimentos, conversas, reuniões. Seguir as trilhas de Pierre Sanchis– Antropólogo, 

Amigo, Mestre. Triângulo de experiências e vivências. Isso inclui seleção, como está no livro: 

Religião, cultura e identidades (Sanchis, 2018). Um elemento rico dos textos não são as 

palavras escritas, mas a diferença que elas produzem – o horizonte de diferentes caminhos. 

Não o “desfolheamento” de verdades, mas o “folheamento” de significâncias. Aí está a 

vitalidade da antropologia – diligência de busca e vigília de espera; continente com muitas 

trilhas. 

Nesse tempo de rupturas, em que tudo parece tornar-se movediço, Sanchis tem a 

audácia intelectual de estabelecer um diálogo fecundo entre religião, antropologia e ciências 

sociais, com conotações densas para quem se dedica ao estudo da antropologia da religião. 
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Ele faz eco a vários pensadores clássicos e autores contemporâneos para o confronto entre 

conhecimento antropológico, religião e ciências humanas. Com tal propósito, busca 

inventariar influências da ciência clássica sobre as teorias e sobre as diversas abordagens 

religiosas, pois seus estudos mostram que a tradição anunciada, pregada e pensada é, ao 

mesmo tempo, uma “realidade já dada e sempre em devir”. Não há exagero em afirmar que 

o ser humano se caracteriza pela inquietude de que está à procura de seu lugar no mundo, 

como ressaltou Santo Agostinho nos primórdios do Cristianismo: Inquietum est cor meum.32 

Os livros, pesquisas e artigos de Sanchis lembram bases antropológicas e epistemológicas de 

um pôr-se a caminho. Assim, realiza uma empreitada ousada – dialogar com as diversas 

áreas do conhecimento, por isso avança rumo a uma amplitude de pensamento e ações 

práticas. 

Num momento histórico conturbado, temos de enfrentar as consequências de tantas 

invasões que ferem a religião, a política e a sociedade. Esta “Mesa Redonda”, como uma 

âncora, não nos deixa perdidos no labirinto das faltas, nem nos limites que se dissolvem. 

Acontece em boa hora. Movidos por utopias e sobressaltos, guardamos a lição deste Mestre 

– vasculhar, na história do vivido, momentos de síntese para reaprender a ver, a conceber, a 

pensar, a agir. (Mais do que em outros momentos, “pensar é preciso”, nesse Brasil)  Como 

sua voz e suas palavras ressoam em nossos ouvidos? Como aproveitar a lição/as lições deste 

grande antropólogo da religião? As vozes e os olhares são de mão dupla. Pretendo escutar e 

fazer ouvir o eco polifônico do que está feito. Daquilo que está escrito na linha horizontal do 

tempo. Um pensador nos ajuda a entender quem somos e onde estamos/chegamos. 

Segundo Fernando Pessoa, “quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma”. 

Isso me permite afirmar, como ex- aluno, que, mais que saber dar aulas, Pierre Sanchis era 

um professor que facilitava diálogos – provocava, questionava, discutia, ouvia, enfim, fazia 

pensar. Por isso indicava pistas, possibilitava chaves de leitura. Aprender, sob o ponto de 

vista hermenêutico, é sempre interpretar. 

Em seus textos dialogava com vários autores, evitando o pessimismo sobre as 

mudanças que ocorrem no campo religioso, particularmente no Brasil. Na realidade, 

                                                      
32

 Tradução: “Meu coração está inquieto”. 
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estamos presenciando um momento religioso diferente, com outros valores, problemas e 

limitações. Nesse caminho, Sanchis distinguia os diversos tipos de sociedade e a situação 

histórica e cultural em que se encontrava a religião. No artigo: “Religião e etnicidade – dois 

casos de negritude católica na diáspora”, ele faz um estudo sobre identidade religiosa e 

identidade étnica no Brasil e na França, analisando as trajetórias de dois grupos negros e 

mostra a diferença no processo de inculturação do catolicismo em cada grupo. Segundo sua 

análise, o cotejo desses dois grupos, permite evidenciar que os fatores de memória, 

imaginário, cultura e religião articulam-se em relações diferentes de sentido (Sanchis, 2018: 

348). Há um entrelaçar  de permanência da memória, carregada de sentidos,  que permite à 

análise levantar perguntas, apontas outras dimensões, sem pretender esgotar todo 

esclarecimento. Max Weber também nos ajuda a compreender a ligação entre ação e 

significado. De acordo com a visão weberiana, Bottomore & Nisbet afirmam que “o homem 

não age simplesmente sob o efeito de um estímulo mecânico, mas porque quer alguma coisa 

por certas razões” (Bottomore; Nisbet, 1980: 228). 

O fenômeno religioso (e do sagrado) apresenta-se, ainda, abrangente e complexo. As 

novas religiões e as novas formas de crer têm um traço característico – o individualismo. 

Nelas é o indivíduo que define suas opções, compõe sua síntese com elementos de diversas 

tendências religiosas – o fenômeno da bricolagem. (Sanchis, 2018: 187-203). Segundo 

Sanchis, essas correntes rejeitam a institucionalização e cada um compõe seu menu a partir 

de instituições diferentes, sem, no entanto, aderir a nenhuma delas. Importa a emoção, o 

espontaneísmo, o afetivo e a experiência pessoal do sagrado. No caso do catolicismo, a 

Igreja deixa de ser o lugar do sentido33. Portanto, a crise atual das religiões, particularmente 

do cristianismo, diz respeito à forma histórica com que se apresenta. O problema é a 

instituição religiosa e não o sagrado em si. Para Sanchis, o imaginário social, habitado por 

seres e entidades, foi sempre uma presença no Brasil. Abordando o campo religioso 

contemporâneo afirma que esse fenômeno leva parte dos fiéis a compor de maneira 

autônoma seu universo simbólico (Sanchis, 2018: 199). Nesse sentido, o catolicismo sempre 
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 Destaco, entre outros o estudo de De Certeau e Domench : Le christianisme éclaté (1974).  
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manteve uma dimensão mítica forte, tanto que a religiosidade popular alicerça-se em 

elementos míticos – caminhos de sua revitalização e espiritualidade. 

Os diversos temas destacam o reconhecimento de que a antropologia da religião e têm 

uma historicidade, por isso é dinâmica, múltipla e singular. Pierre Sanchis sempre manteve 

diálogos críticos com pensadores nacionais e internacionais. Ensina-nos que, ao fazer 

pesquisa, não se trata de testar ou atestar, mas antes de indagar, perguntar e levantar 

questões de maneira nova. É um pensador ativo e metódico. 

A antropologia da religião exige, mais que em outros períodos, abordagens que 

ultrapassem os princípios abstratos e arbitrários e atendam às exigências de situações 

concretas, por um lado, e à tradição, por outro. 

Considerando o lugar da religião no Brasil, afirma que o processo de 

desinstitucionalização tende a aprofundar-se e as opções e princípios pessoais continuarão a 

orientar o fenômeno religioso. A situação política do Brasil, atualmente, é um campo fértil 

para as pessoas se enclausurarem em grupos e identidades fechadas e a religião se 

transformar em um campo de batalha. Uma complexidade cujos estados se sucedem às 

articulações e confrontos, muitas vezes tensos, entre elite e povo. No entanto, segundo 

Pierre Sanchis “uma afirmação de identidade faz inegavelmente parte do momento atual” 

(Sanchis, 2018: 378). Não há dúvida de que as atitudes e posicionamentos exclusivistas 

tornam o momento presente problemático e violento no Brasil. Nesse sentido, o diálogo 

intercultural e inter-religioso é o caminho capaz de contribuir para esse impasse e, ainda, 

resgatar outros valores para o futuro social das religiões. 

 

Cultura e religião no Brasil 

 Como pensar a religião, a partir da cultura, da história? Esse aspecto é singular na 

abordagem da antropologia da religião desenvolvida por Pierre Sanchis. 

Nessa direção, o velho Mestre não fechou o significado de “cultura”, nem se deixou 

colonizar por nenhuma instituição religiosa ou doutrina. “É esse ‘jeito de ser gente’, 

relativamente diferente de grupo para grupo, que constitui a ‘cultura’ de cada um (Sanchis, 

2018:19). O contato de uma religião com o mundo da cultura pousa seu olhar, saberes, 

verdades e utopias no ‘jeito de ser’ de cada grupo social. Nesse sentido recupera, 

(re)constrói e integra momentos e espaços de elementos cada povo, grupo e pessoa. 
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Empresa difícil, pois o movimento da religião/das religiões muda segundo os tempos e os 

lugares. E nessa fase intensa e universal de pesquisas e estudos sobre o comportamento 

individual e institucional das religiões, fez uma análise crítica de muitos aspectos antes 

incontestáveis. Qual tem sido o papel da religião na transformação da sociedade 

contemporânea e nos processos de humanização da história? Em seus estudos, mostra que 

não será o autoritarismo, nem o poder ou a uniformidade. Nenhuma religião é muro 

excludente (Religião é meio e não fim), Assim, a liberdade, a diversidade e o diálogo têm, 

hoje, mais do que em outros períodos, significado importante. Nesse caminho, Pierre 

Sanchis procura mostrar o significado das mudanças dos padrões tradicionais nas relações 

entre as religiões e entre a religião e a pessoa, os grupos, as comunidades. Assim, ele 

argumenta: 

 

Quem sabe o diálogo religioso ganhe em densidade se cada um se considerar o 
interlocutor como portador, não de uma verdade que se quer minuciosamente 
completa e definitiva, mas de algo como um “tipo ideal” à procura de mais uma 
realização criativa, na relação precisa criada por esse “encontro” (Sanchis, 2018: 
194). 

 

O religioso é analisado sob a ótica da prospectiva. Esse é o desfio do presente que, 

considerando os problemas vividos na contemporaneidade, busca o caminho dos começos 

para reinventar outros passos, tais como as implicações do sincretismo religioso, da 

secularização, do ecumenismo, do diálogo inter-religioso, o candomblé, a umbanda afro-

brasileiros, assim como algumas crenças indígenas que transparecem, por exemplo, nos ritos 

do Santo Daime. 

Hoje o pensamento religioso (E teológico) é o resultado de um trabalho coletivo, para 

que possa abordar os variados temas e, ainda, estabelecer diálogos com teólogos de 

religiões diferentes, considerando o pluralismo religioso do mundo contemporâneo. A 

antropologia da religião não diz respeito apenas às questões temáticas, mas também à 

abordagem metodológica. Isso implica estabelecer uma relação entre a cultura, a religião e o 

ser humano concreto, em sua história, espaço e tempo. O importante é a descoberta da 

dimensão religiosa na vida – lugar de encontro e  projeto da humanidade. O cristianismo e as 

demais religiões dirigem-se à essência do ser humano, com esperança na procura e na ação. 
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Tendo sua visão de mundo, a cultura é o locus para a religião se encarnar na história de 

cada povo. “Religião é cultura. Mas religião não se confunde simplesmente com a 

cultura/uma cultura. É cultura no superlativo. Põe em jogo uma totalidade, e sob o prisma 

do absoluto”. (Sanchis, 2018: 24).  

Em se tratando da realidade brasileira, na década de 1950, o antropólogo Thales de 

Oliveira afirmava que não se pode analisar a cultura brasileira sem nos debruçarmos sob a 

questão religiosa (Azevedo, 2002). Nesse caminho, Pierre Sanchis analisa como funciona o 

catolicismo no Brasil. Evoluiu para uma forma mais livre, menos dogmática e pouco 

doutrinária, Na sua imensa maioria, a população brasileira é de “muita reza e pouco padre”, 

escapa à instituição religiosa. Desde sua implantação, o catolicismo não funcionou segundo 

as metas da Igreja Católica. Predomina, de modo geral, o culto aos santos, muita devoção, 

peregrinação e convivência com outras crenças religiosas – indígenas, africanas e espíritas. 

Em seus estudos, não apenas descreveu a religião dos brasileiros, mas a interpretou de 

acordo com as práticas, comportamentos e astúcias. Nesse sentido, pesquisou as 

implicações e nuances do sincretismo religioso (Sanchis, 2018: 42-65; 349-379). Ao tratar do 

sincretismo mostra que se trata de um processo de redefinição de identidade; isto é: “Um 

processo muito variado, polimorfo, criador e causa ativa em vários níveis e várias direções” 

(Sanchis, 2018: 351). Tendo em vista a matriz religiosa brasileira – indígena, lusitana e 

africana, ele mergulha na raiz dessas manifestações religiosas, no seu imaginário e bens 

simbólicos. Vale destacar que os dados são colhidos no conhecimento histórico e na 

conversa com um popular num botequim de Salvador (Sanchis, 2018: 234), com um 

pipoqueiro candomblecista de Salvador (Sanchis, 2018: 264) e pesquisadores/ pesquisadoras 

(Sanchis, 2018: 254, 373, 376). 

Pierre Sanchis aborda o fenômeno religioso de vários ângulos. Modela esse 

conhecimento com os valores que dizem respeito à cultura e à história. Nisso está a 

singularidade de sua análise – instituir canteiros de partilhas como um artesão do religioso. 

O mundo religioso inserido no mundo e fornecendo pontos de apoio, motivos de encontro, 

espaço de descobertas. O olhar atento e lúcido sobre o mundo contemporâneo favorece as 

análises deste antropólogo, preservando-o de falsas soluções ou vitórias que muitos pensam 

ter obtido do campo religioso brasileiro atualmente. (É tempo de sondagens e não de 

mapas!) Como vários estudos têm demonstrado, o conhecimento (a ciência) exprime 
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possibilidades, não mais se identifica com certezas. Saber olhar, em meio ao sabor agridoce 

da cultura brasileira, suas variedades singulares, seu desdobramento e influência nas 

expressões religiosas. Segundo ele: “O Brasil é sociogeneticamente resultado de 

fundamental convergência, renovada ao longo da diacronia histórica. Como saldo desse 

processo, uma porosidade de identidades nunca totalmente fusionadas” (Sanchis, 2018: 

373). 

Com esse cenário, Sanchis, em várias situações, soube entrecruzar buscas e abrir 

possibilidades. Procurou entender o real e suas múltiplas faces. Os modos de pensar são 

oscilantes e se remetem um ao outro. Como em uma nave, o conhecimento humano é 

sempre um convite para içar as velas e recolher outras questões para novos começos. Soube 

pôr-se em viagem para enfrentar as vias incertas e difíceis da antropologia da religião. 

Segundo ele: “Nenhuma religião pode hoje se considerar como solta no universo do sagrado. 

[...] No mundo contemporâneo, a situação básica de qualquer religião é uma relação” 

(Sanchis, 2018: 200). Sendo assim, como falar de uma religião dos brasileiros? 

Nas últimas décadas, novas tendências surgiram nas religiões do Brasil. Aumentou a 

religiosidade, mas diminuiu a fidelidade. De modo geral, o campo religioso brasileiro tem 

sofrido transformações e, ainda, tem sido desafiador para quem estuda a antropologia da 

religião. É feito de muitas igrejas, segundo Pierre Sanchis: “Diversificação e pluralismo 

interno no reconhecimento e construção de identidades, nas rupturas, deslizamentos e 

trajetórias” (Sanchis, 2011: 12).  

Outra característica, nesse sentido, é o trânsito religioso, quando se observa a 

circulação das pessoas por diversas igrejas/religiões. Essa mobilidade se dá, principalmente, 

das igrejas históricas para as pentecostais. É fenômeno que tem causado uma metamorfose 

de práticas, crenças e ritos nas igrejas. Assim, ocorre uma simbiose de elementos religiosos, 

inclusive no comportamento social, nas pregações, na adoção da glossolalia e na cura. A 

adesão a novas igrejas tem várias razões, mas é feita diante de várias ofertas. (Esse fluxo 

com novos padrões de religiosidade resultou na Renovação Carismática, por exemplo.) 

Trata-se de um tema que merece atenção renovada e outros enfoques e pesquisas. “Assim é 

que o campo da ‘religião dos brasileiros’ está em plena mutação. Não só se modifica o mapa 

das religiões, mas, quem sabe, a própria ‘religião’” (Sanchis, 2011: 45). 
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 Pierre Sanchis coordenou uma pesquisa sobre o catolicismo, envolvendo 

antropólogos, teólogos, sociólogos, historiadores com uma multiplicidade de abordagens, 

enfoques, temas e subtemas. Um ponto central desse estudo girou em torno da questão – 

onde, em que nível e direção e com que alcance, a Igreja Católica, articula permanência e 

mudança, identificação e transformação, unidade e diferença, autoridade e liberdade nela 

mesma e na sociedade brasileira? Como consegue se direcionar frente aos conflitos internos 

e a pluralidade do campo religioso34? A pesquisa considerou a natureza, as dimensões e a 

significação da presença do catolicismo na atual sociedade brasileira. Trata-se de um 

movimento criador e feito de reencontros e ultrapassagens, segundo ele. Nesse sentido, 

afirma: “Falar de ‘catolicismo’ não é necessariamente falar em Igreja Católica” (Sanchis, 

1993:9). 

No cenário do catolicismo, vozes e imagens se misturam. É o que nos revela o 

catolicismo popular em suas diversas formas de manifestação, particularmente nas 

comemorações religiosas. Na tessitura dos tempos, Pierre estuda o sentido da festa nas 

romarias em Portugal e nos deixa um grande legado – Arraial: festa de um povo: as romarias 

portuguesas.  Põe em cena gestos, versos, memórias e ritos, como formas de evocar o 

próprio mistério da vida. A intimidade do ser. As festas marcam o tempo. Diligência de busca 

e procura.  

 Ir às fontes e vasculhar os fatos culturais, religiosos e históricos é uma forma de 

conhecer as origens deste país e um caminho para entendermos a extensão e a 

profundidade de nossa cultura. A experiência mística da religiosidade popular inscreve-se 

numa condição itinerante. Deve ser pensada como vivência concreta de relações sociais, 

culturais e políticas. É uma trajetória de lutas, saberes e vivências na dinâmica da 

permeabilidade e interconexões que modulam a religião e as religiosidades. Num país 

culturalmente tão diversificado, é de se esperar que também as formas religiosas sejam as 

mais diversas. O que há por trás da religiosidade popular? Nesse ponto, Pierre Sanchis 

                                                      
34

 A pesquisa foi do Grupo de Estudos do Catolicismo do ISER (Instituto Superior de Estudos da Religião) 
– Catolicismo no Brasil Atual, dividida em três blocos: 1. Catolicismo: modernidade e tradição; Catolicismo: 
cotidiano e movimentos; 3. Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural. Os trabalhos foram publicados 
em três volumes. 
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formula uma série de questões sobre a religiosidade popular: “O que é a Igreja na cabeça, na 

representação, na sensibilidade dos pobres? E o que são os pobres na consciência teórica e 

na sensibilidade pastoral da Igreja? Essas duas coisas têm que se revelar uma à outra e a 

revelação mútua não é simples” (Sanchis, 2004: 179). Mais do que descrever a religião/igreja 

popular, importa saber o que existe por trás das imagens e ritos. A lição maior da religião 

popular é revelar a possibilidade de o homem interpretar, criar e recriar sua cultura, 

conferindo-lhe significado. A religião popular é uma cultura em movimento. 

Na produção científica de Pierre Sanchis, pode-se perceber a grande relação entre 

história, cultura, experiência vivida e religião. Suas reflexões sobre religião estavam sempre 

em diálogo com os aspectos sociais e culturais. Os sinais nítidos dessa aproximação estão 

nos seus diversos artigos. Estava sempre em travessia com a cultura, a religião – identidades 

em movimento. Seu percurso intelectual demonstra a lida de um leitor crítico. Sua biblioteca 

é uma verdadeira história de vida. As obras que deixou e os registros de sua experiência 

constituem uma variada e rica fonte de informação. As anotações pessoais permitem outra 

leitura e se tornam, assim, uma fonte de estudo e pesquisa. Além dos livros assinava várias 

revistas, jornais e possuía um grande número de separatas. Lia (e falava) em várias línguas 

modernas, como conhecia bem o latim e o grego. Era um leitor ativo e metódico. Seu 

interesse intelectual ondulava no tempo – o de ontem e o de hoje. Buscava o humano em 

sua inteireza. Era alguém em busca das significâncias. Essa era sua nota característica como 

professor, intelectual e pensador. Soube assimilar esse lugar movente e suas diferentes 

mediações. Conjugava sua grande capacidade intelectual com disponibilidade para ouvir 

alunos, conversar com pessoas de forma simples e respeitosa. Valho-me, neste momento, de 

uma citação de Clarice Lispector: “Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através 

de muito trabalho”. 

Completando esse quadro, é importante afirmar que em seu ambiente de trabalho 

estavam fotos de família, amigos, estudantes e outros objetos carregados de representação. 

De vários lugares. Lembro-me que em fevereiro de 2018, mostrou-me a foto de um artigo 

escrito em Portugal: A caminhada ritual. É uma senhora debruçada na janela. E disse-me: 

“Esta foto é um artigo”. Sua mesa, computador, estantes, pastas compunham o seu 

trabalho. Compareciam no dia a dia para ajudar a recompor esse ambiente, como se 

estivessem aguardando seu dono. E, assim, com simplicidade se hospedavam no silêncio. Na 
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busca e na construção das palavras. O folheamento de vários significados seria tecido em 

palavras, artigos, projetos, pesquisas, livros e leituras. 

A esta altura, penso já ter indicado suficientes provas sobre esse brasileiro da 

Catalunha francesa. Estava sempre em travessia. Forma de estreitar relações com o outro, o 

mundo, o diferente. Com um conjunto de qualidades humanas impressionava a todos. 

Conseguia revelar a densidade contida em suas ideias e em seus projetos. De forma especial, 

Pierre Sanchis, projetou-se e tornou-se fonte para o estudo da religião no Brasil. 

Para concluir, faço referência ao capítulo IX de As afinidades eletivas, de Goethe. O 

autor lembra o trabalho de um pedreiro e constrói uma narrativa fascinante. Segundo 

Goethe, na construção de uma casa há diferentes decisões, diferentes momentos e diversos 

trabalhos. O alicerce e a construção das paredes são obras do pedreiro. O acabamento é 

resultado de um trabalho coletivo – pintor, paisagista e decorador. O pedreiro faz seu 

trabalho a céu aberto. Pó, massa, sol e chuva povoam seu dia a dia. E isso ficará escondido, 

pois somente o acabamento será visto pelas pessoas. Pintor, paisagista e decorador deixam 

na sombra a ação do pedreiro. Os amigos e conhecidos sempre elogiarão a escolha da cor, o 

jardim que decora a entrada da residência e os detalhes no interior da casa. No entanto, 

existe um trabalho escondido, resistente e sólido. Por isso, os moradores se assentam e 

repousam com confiança. 

Questões amplas e inquietantes conduzem o trabalho da antropologia da religião. A 

plataforma de seu conhecimento não é só a abordagem religiosa, mas também a estrutura 

social, política, cultural, filosófica, entre outras. Se nos períodos anteriores o paradigma do 

sagrado respondia a todas as questões, hoje o paradigma da história e o da práxis são 

fundamentais, pois a religião/o fenômeno religioso trata dos sentidos da vida. Não se pode 

mais centralizar a análise religiosa na instituição eclesiástica. É necessário dialogar com as 

diversas ciências, as outras religiões e as diferentes culturas. Não é suficiente o 

conhecimento do conjunto dos grandes princípios e da verdade teológica, pois a significação 

deste conjunto não se basta, mas o transcende. 

A contribuição de Pierre Sanchis é marcante para o estudo das religiões no Brasil. 

Como o pedreiro da obra de Goethe é responsável pelo alicerce, por isso dialoga com 

cientistas sociais, teólogo, historiadores e crentes de diversas religiões. Dialoga também com 

alunos de graduação e pós-graduação, funcionários e pessoas das camadas populares. Isso 
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mostra que a produção desse antropólogo, diferentemente do texto de Goethe, assumiu 

matizes e contornos diferentes. A essência dialógica permite seu dinamismo e a superação 

de oposições. É essa unidade de projeto que está conjugada na obra deste pensador – o 

pedreiro, o pintor, o paisagista e o decorador. Como em outros tempos, quando os místicos 

e os monges se recolhiam nos conventos, Pierre soube, também, preservar essa herança e, 

beneditinamente, apostar no silêncio das bibliotecas, do gabinete e na cultura da pesquisa 

para construir e decorar novas paisagens antropológicas. 

Impactante, também, a afirmação de Mons. François Favreau, Bispo de Nanterre, 

sobre religião: “Para a religião *a Igreja+ não basta mais arrumar, é preciso desarrumar. Em 

outras palavras, torna-se necessário habitar de outro modo um mundo que se tornou outro” 

(Favreau, 2002). Como pensar a religião, a partir da história, da cultura e dos sentimentos do 

povo? Não basta descrever a religião, é preciso interpretá-la. A grande sabedoria histórica é 

o exercício da tolerância que abraça, suporta e confirma. Num país culturalmente tão 

diversificado, é de se esperar que também as formas religiosas sejam as mais diversas. 

Vivemos, ainda, um período em que assistimos ao enfraquecimento institucional das 

religiões e a permanência do religioso. Como compreender o estatuto do fenômeno religioso 

no Brasil, hoje? Mais profundamente: cada um é livre para determinar o sentido de sua vida 

e forjar com liberdade sua identidade religiosa, cavando-se por dentro. Trata-se de um novo 

estilo de vida, cultura e religião. 

Encosto-me em Carlos Drummond de Andrade para : “Tu és a história que narraste, 

não o simples narrador”. A herança de Pierre Sanchis servirá de alicerce sólido para o 

conhecimento da(s) cultura(s) no Brasil, travessia do religioso, e de novas formas de estudar 

a religião dos brasileiros. E, assim, continuar a travessia... 
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AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA DE QUILOMBOLAS: AS NOVAS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO 
 

Cynthia Carvalho Martins35  
 
Resumo 
O artigo se propõe a pensar afirmação identitária como relacionada ao plano político organizativo e a repensar 
de modo crítico os critérios acionados institucionalmente e as estratégias de deslegitimar das mobilizações 
quilombolas. O artigo pretende analisar a politização dos sujeitos da ação considerando suas distintas formas 
organizativas que incluem manifestações rituais, iniciativas coletivas de denúncias de violação de direitos  e em 
ações de politização das relações quotidianas.  
 
Palavras-chave: Engenho; Quilombo; Identidade; Formas Organizativas. 

 

Primordialismo x instrumentalismo: as tentativas de invisibilizar as formas de mobilização 

Em primeiro lugar ressalto a existência de um debate em relação às comunidades 

quilombolas com a predominância hegemônica de duas abordagens que se opõe: de um 

lado a que defende a identidade étnica como fundamentada em laços primordiais, dados 

objetivos e materializáveis. De outro, aquela que aposta na instrumentalidade da afirmação 

identitária dos quilombolas reduzindo-as a mera busca de reconhecimento de direitos e 

abrindo a possibilidade de interpretar tais reivindicações como orientadas por interesses 

exclusivamente materiais ou mesmo de acesso a políticas institucionais.  

Para os denominados “instrumentalistas” os grupos étnicos estariam afirmando suas 

identidades face ao Estado de maneira a conseguir os designados direitos constitucionais ou 

mesmo o acesso às políticas de educação e saúde. Entretanto, a luta dos agentes sociais 

mobilizados não se reduz a uma inserção nos direitos relacionados ao mercado, ao contrário, 

tais lutas fundamentam-se no reconhecimento de um modo próprio de existência e de uma 

territorialidade irredutível a dimensão material.  

Destaco, nessa comunicação, que as distintas narrativas proferidas por quilombolas, 

recolhidas em trabalhos de campo sistemático e reuniões ou eventos com participação de 

pesquisadores e agentes sociais, descartam qualquer possibilidade de pensar essas situações 

ou pelo viés “instrumentalista,” ou mesmo dentro de uma perspectiva “primordialista”. 

Essas duas maneiras de pensar a afirmação identitária, seja pelos planejadores 

governamentais, ou no âmbito da própria produção de conhecimento científico, 
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desconsidera a força dos movimentos sociais e formas organizativas que acionam o dado 

étnico como de pertencimento.  

A visão primordialista reduz as mobilizações e formas de luta a uma submissão em 

relação aos aspectos primordiais como os dados de sangue e biológicos. A visão 

instrumentalista aciona uma dimensão meramente técnica no sentido de pensar a 

construção identitária como referida somente ao Estado.  

As formas de mobilização dos quilombolas exigem uma maneira de abordar que 

considere  a dimensão  político organizativo como fator de coesão e afirmação identitária e 

de direitos. Portanto, a construção identitária envolve uma ação dos próprios quilombolas 

que exige um constante questionamento das representações elaboradas externamente e 

das ações institucionais que reduzem modos de vida ao “folclore” ou “cultura popular”.  

A afirmação identitária dos grupos étnicos em lutas empreendidas em defesa dos 

seus territórios coincide com a hegemonia de uma lógica de mercado na qual os 

investimentos governamentais estão centrados na disposição das terras para implantação de 

projetos desenvolvimentista, a exemplo do agronegócio, projetos de mineração, base de 

lançamento de foguete e projetos denominados de infraestrutura – como construção de 

portos e estradas para viabilizar as exportações produzidas pelos atuais projetos de 

monocultura.  

Os movimentos mobilizatórios em defesa dos direitos têm investido fortemente no 

reconhecimento das identidades quilombolas, para além do “reconhecimento formal” por 

instancias de poder. Na situação quilombola o “reconhecimento formal” nem sempre resulta 

em desapropriações.  

É esse caráter de construção da identidade ou da etnia, presente na literatura 

antropológica desde, pelo menos Max Weber, que é desconsiderado pela ação 

governamental. Weber já ressaltava a possibilidade de uma “origem imaginada” ou mesmo 

da etnia “como performática (WEBER: 2000)”.Posteriormente autores como Anderson 

passaram a trabalhar com a noção de “comunidade imaginada”, destacando a 

impossibilidade de separar o “imaginado” do que seria “real” e asseverando o caráter 

arbitrário das classificações (ANDERSON: 1993). Esse autor descarta a noção de comunidade 

“verdadeira” ou “falsa”.  Essa parece ser a diferença de abordagem desse autor em relação a 
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Weber que estabelece uma distinção entre o “clã”, considerado verdadeiro, e a “etnia”, 

considerada performática (WEBER: 2000).  

Entretanto, essa noção da identidade como construída e relacionada à dimensão 

política não penetrou e nem ganhou espaço no pensamento conservador e institucional. Isso 

porque compreender as identidades sem estarem presas a qualquer tipo de 

“substantivismo” implica em reconhecer direitos.  Mantê-las presas aos critérios 

primordialistas é ter o domínio de seus destinos a partir de um reconhecimento de critérios 

passiveis de controle. O Estado controla e limita o reconhecimento de direitos a partir do 

momento que estabelece limites nas possibilidades de reconhecimento.  

O procedimento institucional adotado para o reconhecimento de comunidades como 

quilombola continua apoiado em aspectos relacionados à ideia de comprovação. A  medida 

de abertura de um pregão para produção de laudos e Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTDS) reforça essa dimensão técnica, instrumental em relação a essas 

comunidades pois quem consegue acessar essa política são entidades juridicamente 

reconhecidas. Predomina uma exigência meramente técnica, sem a consideração de que 

estamos diante de processos políticos de afirmação de especificidades. E, os laudos e 

relatórios já produzidos não tem resultado em desapropriações, ao contrário, os conflitos 

estão se acirrando.  

 

Engenhos e quilombos: um debate preliminar 

As pesquisas realizadas no Maranhão em relação aos quilombos remetem a pensar os 

Engenhos de cana-de-açúcar e plantios homogêneos de algodão, que predominaram nos 

séculos XVIII e XIX, isso porque, há situações nas quais as narrativas dos agentes sociais que 

se autodenominam quilombolas, contemporaneamente, se referem a essas unidades de 

produção como forma de reivindicação do direito ao reconhecimento das territorialidades. 

As pesquisas realizadas nos territórios quilombolas nos levam a pensar em situações 

distintas de construção de territorialidades que desafiam a historiografia oficial e indicam 

situações distintas daquelas abordadas de maneira mais genérica na produção sobre os 

plantios homogêneos e a escravidão.  

As narrativas referentes aos Engenhos contemplam representações distintas em 

consonância com os processos sociais também diferenciados vivenciados pelas famílias que 
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se identificam como provenientes dessas unidades sociais. Não estamos diante de situações 

de correspondência entre “antigos Engenhos” e “quilombos”, mas de uma construção de 

narrativa que amplia a própria noção de quilombo. Tais narrativas estão em consonância 

com os processos sociais distintos que incluem: o abandono dos Engenhos pelos senhores 

em face de queda do preço do produto no mercado internacional; a concessão de terras aos 

ex-escravos por serviços guerreiros ou mesmo a doação de terras a escravos de confiança, 

em consequência da desagregação dessas fazendas. Para ALMEIDA as autodesignadas terras 

de preto “compreendem aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem 

formalização jurídica, por famílias de ex-escravos. Abarca também concessões feitas pelo 

Estado a tais famílias, mediante à prestação de serviços guerreiros. Os descendentes destas 

famílias permanecem nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de partilha, 

sem desmembrá-las e sem delas se apoderarem individualmente” (ALMEIDA: 2008 p. 147). 

Em pesquisa realizada na região da denominada Baixada Maranhense percebemos 

que, para além das narrativas, os quilombolas tem recorrido a artefatos materiais como 

garantia dos seus direitos ao reconhecimento das suas territorialidades.  

Nas situações analisadas percebemos que as narrativas sobre os denominados 

Engenhos se constroem como uma forma de reivindicação do reconhecimento da 

territorialidade no presente. Precisamente em Penalva e Alcântara a mobilização dos 

quilombolas inclui a construção de pequenas unidades de exposição de artefatos 

provenientes dos antigos Engenhos, denominadas de Centros de Ciências e Saberes. 

Os artefatos dos antigos Engenhos de cana-de-açúcar são reunidos em pequenos 

museus (ALMEIDA & OLIVEIRA: 2017), , e, sobre esses objetos são montadas narrativas em 

relação à situação dos antigos Engenhos e ao direito territorial dos quilombolas. A 

inauguração desses pequenos museus, a exemplo do ocorrido em Bairro Novo, município de 

Penalva (MA) reúne quilombolas de distintos territórios e é marcada por uma “politização 

dos rituais” com danças como tambor de crioula e rituais de cura, benzimento, terecô, 

bambaê e bumba-meu-boi. Tais rituais, praticados em contexto de mobilização política, são 

referidos às lutas simbólicas de afirmação identitária, inseparáveis das lutas econômicas 

(FRASER: 2006). Acompanhei discussões nas quais a questão era se os rituais de cura 

poderiam ser realizados fora do seu contexto, em uma reunião política, por exemplo. E ouvi 

argumentos que sim, poderiam, em função da relevância em publicizar esses rituais como 
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uma forma de demonstração de um modo de vida distinto. Os agentes sociais passaram a ir 

vestidos com suas roupas rituais às reuniões e quando davam depoimentos, em reuniões de 

oficina de mapa, por exemplo, por vezes estavam incorporados com seus encantados.  

Nas narrativas sobre os Engenhos são recorrentes as relações com os conflitos atuais. 

Os denominados territórios possuem um Engenho de referência, embora, como ressaltamos 

o Engenho nem sempre esteja no próprio território reivindicado. Essa é a situação do 

Engenho Enseada da Mata, com artefatos que resistem ao tempo, cujas ruínas ainda se 

observa, em meio a objetos enterrados e cheios de mato. Esse Engenho encontra-se 

atualmente em uma área designada de “fazenda”, com criação de búfalo. Essas fazendas 

passaram há predominar nos anos 70 do século passado, quando as terras foram colocadas 

no mercado, dificultando a reprodução das famílias. Essas famílias saíram de suas terras e 

passaram a se deslocar para locais mais perto da sede do município de Penalva, a exemplo 

daqueles foram morar no chamado Bairro Novo (MARTINS: 2010).  

Em Camaputiua, quilombo localizado em Cajari, a referência é o antigo Engenho 

Tramaúba, pertencente a um dos irmãos da conhecida família Viveiros, possuidora de 

fazendas e escravos (PADILHA: 2015). O quilombo teria sido fundado por uma filha da 

escrava Pruquera, conhecida como Maria José. Pruquera teria sido trazida de um Engenho 

de Alcântara para Tramaúba e depois fugiu, se estabelecendo em um lugar, hoje encantado, 

denominado Roncador. O Roncador é também o nome dado a um jacaré encantado que 

aparece no rio de Camaputiua alguns períodos do ano.  

Já ocorreram distintos conflitos em Camaputiua, com queima de casas das famílias, 

assassinatos, prisões e ameaças. Tais conflitos tem relação com a apropriação das terras 

pelos criadores de búfalo que eletrificam as cercas e impedem as famílias de estabelecerem 

roçados nas suas antigas áreas de cultivo.  

Em Alcântara as situações referidas à territorialidade são distintas com 

predominância das terras de santo, terras de preto e as autodenominadas terras da pobreza 

(ALMEIDA: 2008). Os conflitos com o Centro de Lançamento de Alcântara, prestes a 

completar 40 anos continuam e as famílias permanecem  ameaçadas em face de novos 

acordos empresariais, principalmente com os Estados Unidos da América. Em situações 

como as denominadas terras de pobreza há referência a Engenho como o Engenho Mato 

Grosso e as terras forma doadas às famílias por ação das ordens religiosas (PORTELA: 2011). 
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Observamos, acompanhando mobilizações dos quilombolas que  aqueles que 

ocupam posições de liderança no Movimento Sociais dos quilombolas no Maranhão 

possuem, em suas narrativas, referências nítidas aos Engenhos com informações precisas 

sobre o processo à imobilização da forma de trabalho; a desagregação dessas unidades 

sociais e as famílias dos antigos senhores. Tais representações incluem um domínio das 

relações sociais entre as famílias proprietárias e, em algumas situações das posições políticas 

que ocuparam no período imperial.  

As lideranças quilombolas se referem aos Engenhos como uma forma de 

reivindicação da legitimidade das terras; podemos citar a senhora Nice Machado Aires, que 

detém informações sobre o Engenho Nazaré, Enseada da Mata, Sansapé, Monte Cristo e São 

Luís, no atual município de Penalva, coordenadora da Associação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ).  

Presenciamos situações de pressão gerada pelos projetos privados  que acirram 

conflitos internos de modo a dificultar aos próprios quilombolas identificar seus oponentes. 

Em certo sentido o oponente passa a ser o vizinho, o irmão e o compadre, em uma situação 

de extrema culpabilização interna e na qual a associação dos conflitos às ações estatais 

torna-se difícil de ser identificada por estar camuflada em uma noção fictícia de participação.  

Essa comunicação objetiva levantar questões relativas às formas de mobilização dos 

autodesignados quilombolas na reivindicação dos seus direitos e refletir em que medida as 

narrativas sobre Engenho atualizam uma luta do presente. A categoria “Engenho”, longe de 

homogeneizar situações permite deslindar as distintas relações sociais em jogo e precisar os 

distintos sentidos em jogo.  
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MEDIAÇÃO CULTURAL ENTRE PROFISSIONAIS DA “PONTA”: FORMAS DE VIOLÊNCIA 
E DESIGUALDADE NO SUBSISTEMA DE SAÚDE INDÍGENA BRASILEIRO 

 
Cristina Dias da Silva36 

 

Resumo 
Este paper analisa os sentidos conferidos às práticas de higiene no contexto da assistência à saúde indígena, 
buscando discutir recentes teorias que lançam luz sobre o conceito de biopoder e pretendem, a partir daí, 
desdobrar outras noções, como a de bioidentidades. A mediação cultural na saúde indígena é explorada 
através de dados etnográficos que problematizam a dicotomia entre corpo político e corpo biológico. 
 

Palavras-chave: Higiene; Corpo; Poder; Bioidentidades. 
 

Pensar a mediação cultural no âmbito da saúde indígena nos exige um recorte 

específico das práticas corporais que orientam o cotidiano de cuidados e de conflitos. 

Inspiro-me, certamente, ao pensar a corporeidade como sujeito da cultura e produtora de 

sentidos (CSORDAS, 1990). Entretanto, ao discutir sobre os processos corporais a partir da 

ambiguidade estabelecida entre cuidar e administrar na saúde indígena, é preciso 

reconhecer, como o fazem Nguyen e Peschard (2003), que o corpo possui uma materialidade 

a partir da qual uma série de formas de violência são exercidas e, também, combatidas. 

Assim, buscamos problematizar a formação de uma frente educativa produzida através dos 

profissionais “da ponta” (uma referência ao Subsistema e sua hierarquia funcional), 

sobretudo ao tomar as práticas de higiene como práticas políticas e, portanto, manejadas 

por meandres históricos específicos e cujos contextos nos propomos a compreender.  

A relação entre higienismo e corporeidade não se resume a problema entre meio 

ambiente e biologias individuais, mas parece ser, antes, um processo de construção 

paulatino e minucioso do ponto de vista das técnicas governamentais (Macedo e Castro, 

2008) envolvidas no cotidiano da atuação de profissionais da ponta, neste caso específico, 

profissionais do campo da enfermagem. Nesse sentido, são exploradas as implicações de 

que tais práticas de higiene são traduzidas comumente no campo da enfermagem como um 

conjunto de “práticas de cuidado de si” ou como parte de uma “postura pró-ativa” inerente 

à competência profissional. Este nos parece ser o ponto de convergência entre corpos e 
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poderes, através do qual a “biolegitimidade” do discurso de acesso à cidadania – por meio 

das políticas públicas de saúde indígenas atuais – é construída. Assim, abordar o 

entrelaçamento entre uma concepção de higiene específica e o fato de sua hegemonia com 

a ideia de acesso à cidadania, nos possibilita perceber como o corpo está no cerne da lógica 

humanitária que reconhece direitos e garante acessos na assistência à saúde indígena. Essa 

abordagem será feita através de dois pontos de relevância: a dinâmica entre cuidados de 

higiene e construção de identidade do agente indígena de saúde (AIS); e a emergência da 

noção de individualidade como expressão biopolítica dos cuidados de si. 

 

Cuidados de higiene e identidade: dinâmicas de poder 

A seguir podemos ver compilados alguns trechos dos meus diários de campo, nos 

quais vemos a dinâmica de cuidados e conflitos cotidianos que envolvem higiene corporal e 

identidade (marcadores sociais da diferença). A identidade dos cuidadores é permeada pela 

vigilância dos costumes do outro, em especial, com a sua higiene:  

 

“ ‘Parece que eles não amam as crianças deles não. Tanto faz como tanto fez.’ Essa 
é a opinião expressa por várias profissionais da ponta, não reconhecendo nenhum 
sinal de cuidado e preocupação na relação entre pais e filhos. (...) o discurso 
dramático sobre as gripes que viram pneumonias, casos de malária e outras 
situações que exigem do profissional da ponta um acompanhamento intensivo era 
sempre presente.  São os casos sempre descritos como típicos e nos quais se 
projeta a culpa nos índios ‘em geral’: a relação entre índio genérico e higienismo é 
notável. (...) Se ocorre alguma morte, principalmente de crianças, as acusações se 
projetavam rapidamente sobre a conduta duvidosa no cuidado com as crianças ou 
a relutância em atender às recomendações da enfermeira. (...) Se o paciente não 
melhorasse, a culpa era da ignorância dos índios, da sua teimosia em não cumprir 
alguns procedimentos, como evitar banhos em certos horários, controlar as 
crianças para não andarem na chuva, tomar remédios, descer para a cidade, fazer 
exames, consultas. Enfim, havia um repertório bastante complexo em torno desses 
conflitos que eram uma forma cotidiana de operar o subsistema” (diários de 
campo, 2009) 

 

Essa compilação reproduz uma variedade de situações vividas na assistência dada 

pela equipe de enfermagem em um posto de saúde localizado no Alto Rio Tapajós. 

Percebemos que muitas falas oriundas do grupo da enfermagem sobre o universo de 

cuidados e seus significados costumam contrariar a legitimidade da mediação cultural em 

face dos agravos à saúde, compartilhados e imaginados. Os agravos compartilhados ou 

conhecidos – aqueles que possuíam tipicidade, como o aumento de casos de malária nos 
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meses de chuva – eram associados às condutas descuidadas de indivíduos. A pobreza das 

recomendações técnicas também merece destaque, pois não descer para o rio em certos 

horários ou não levar as crianças à roça eram recomendações usadas como índices para a 

construção de uma identidade indígena reificada e generalista. Contudo, os agravos 

imaginados ou antecipados eram, também, todos aqueles possíveis de serem atribuídos à 

infraestrutura, como a escassez de transporte – somados à conduta supostamente 

supersticiosa das famílias Mundurukus, que faziam questão da presença e participação dos 

pajés em suas vidas cotidianas. Assim, o aspecto da prevenção elaborado pelos Mundurukus 

era constantemente esvaziado no discurso da assistência à saúde. Isto é, as práticas de 

proteção das crianças, que eram constantemente levadas à presença do pajé, bem como o 

uso de colares de proteção contra males típicos da primeira infância eram subvertidos em 

crendices. Nesse processo, a semelhança dos discursos reside na apreensão da primeira 

infância como um período de vulnerabilidade crítica. Entretanto, enquanto os Mundurukus 

relacionavam a higiene e a prevenção de doenças a certas atitudes específicas próprias de 

um pensamento que não cria uma dicotomia entre corpo político e biológico, o grupo da 

enfermagem exprimia suas preocupações em torno das condutas individuais. Ou seja, tudo 

que pudesse ser caracterizado enquanto um problema de conduta individual – as práticas 

corporais e de higiene – estavam além do problema intercultural, incidindo sobre tal 

esquema de mediação cultural uma abordagem socioeducativa. A maneira como cultura e 

educação em saúde se dissociava na rotina dos cuidados de enfermagem compunha o 

principal sentido do habitus higienista, tomado como um todo complexo de ações, condutas 

e valores.  

Um exemplo significativo, em termos cotidianos, eram as acusações feitas à miúde 

aos indígenas em torno da incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento. O lixo 

da aldeia, por exemplo, era queimado, por recomendação dos profissionais de saúde. Tal 

ação era realizada pelo AISAN (Agente Indígena de Saneamento). Era também do AISAN a 

obrigação de manter a água do reservatório clorada. Sua responsabilidade era manejar a 

água, bem como seus encanamentos. Quando havia visitas de técnicos de saneamento da 

FUNASA, engenheiros, etc., o AISAN acompanhava a equipe e mostrava o que havia sido 

feito nesse sentido. Em meus registros de campo, fica claro que o AISAN possuía a tarefa de 

lidar com recursos ambientais e o AIS, por outro lado, possuía a tarefa de manejar as 
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medicações que reduziam os danos das afecções mais comuns, como crises respiratórias e 

verminoses.  

A dinâmica dos cuidados de higiene apresenta-se junto a cenários de interação 

distintos, algo que caracteriza a própria assistência básica. Chama atenção que, no caso 

indígena, a falta de cuidados com a saúde era uma acusação centralizada em suas escolhas 

culturais, fazendo coincidir de modo nem sempre discursivo ou intencional o modo de vida 

munduruku com um conjunto de obstáculos à produção de níveis de saúde comunitária. 

Muito já foi dito da possibilidade de construção de pactos de mediação e de que investir 

numa interculturalidade seria um caminho possível e desejável para garantir 

reconhecimentos e especificidades (FOLLÉR, 2004). Entretanto, se trabalhamos com a 

hipótese de uma biolegitimidade acionada pela expansão de agentes de saúde, isto é, pela 

construção das mais recentes identidades na saúde indígena – como a dos Agentes Indígenas 

de Saúde e os Agentes Indígenas de Saneamento – podemos entender o quanto essa 

identidade surge como extensão do habitus (MAUSS, 1981; 2003) higienista no interior da 

política de saúde. Pois, parece haver um modo privilegiado no qual a noção de 

interculturalidade é englobada pela demanda higienista na saúde indígena. Sugerimos que 

tal modo é o da criação de bioidentidades, cuja eficácia política reside em contrastar cultura, 

como problema ideológico e representacional, à natureza irredutível dos corpos doentes ou 

doentios, isto é, as bioidentidades que se legitimam enquanto “controle social” – palavra 

cuja dubiedade deve ser aproveitada para compreender melhor a própria produção social de 

um cenário da interculturalidade. Os agentes indígenas de saúde e de saneamento (AIS e 

AISAN) são fundamentais para pensar sobre o tipo de correlação de forças que se constrói 

no chamado processo da interculturalidade, argumentando mais uma vez que é importante 

não reificar o sentido da mediação cultural e observar as estabilizações provisórias que se 

produzem em cada contexto.  As bioidentidades em tela podem ser pensadas, portanto, 

como uma expressão identitária do biopoder foucaultiano, da razão humanitária (FASSIN, 

2012a), da produção da repulsa no interior da política de saúde indígena (TEIXEIRA, 2012) e 

da produção política de uma ambiguidade entre cuidar e administrar na assistência à saúde 

indígena (DIAS da SILVA, 2014).  

Os momentos de construção da identidade de ambos os interlocutores deste 

contexto etnográfico ora discutido – famílias Mundurukus e profissionais ‘da ponta’ – eram 
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referentes aos processos de corporificação de condutas de prevenção/higiene. Através de 

tais elementos se construíam o cotidiano, o tempo, o fazer diário. A relação entre um agente 

indígena de saúde e um técnico de enfermagem era marcada pela dupla pertença de ambos 

em outras relações englobantes: o discurso do técnico se assemelhava aos manuais de 

condutas individualizantes para prevenção de doenças infectocontagiosas, e o discurso do 

agente indígena se assemelhava aos critérios de prevenção da feitiçaria. O des(encontro) 

estava situado no próprio mecanismo de mediação cultural, como um dispositivo de poder 

para este fim. 

 

Bioidentidade para quem? 

Nas numerosas falas sobre o universo da higiene pessoal, o grupo da enfermagem 

mencionava explicitamente o cuidado de si. Dizia-se com frequência “eu tenho que me 

importar comigo mesmo. Tem que ter esses cuidados.” Percebi que a maior preocupação de 

interlocutores do campo da saúde que militavam pela conquista de direitos indígenas só 

ganhava sentido quando acompanhada de uma necessária abordagem socioeducativa sobre 

as condições de higiene. Na esteira dessas naturalizações mais abrangentes sobre saúde e 

corpo, foi comum assistir mulheres recusando-se a fazer as consultas de pré-natal, que 

incluiriam idas mensais à cidade para “exames de rotina”. Essa expressão é boa para pensar 

a temporalidade que opera através das instituições de saúde: a rotina. Podemos destacar o 

conceito de rotina acoplado à ideia do exame. Quando consideramos esse conceito de rotina 

para o cotidiano das mulheres Mundurukus, evidencia-se uma ‘rotina’, embora “outra 

rotina”, que torna a produção desses exames um simulacro do corpo de outras mulheres, 

um simulacro da vida de outras mulheres. Essas outras temporalidades encaixotadas através 

de conceituações permeadas pela administração do tempo, como a ‘rotina’, agenciavam um 

modo de ser específico e distanciado das mulheres Mundurukus e que, por essa razão 

mesma, era problematizado. A ‘vida em si’ desvela uma faceta através da lógica do tempo 

cotidiano e das condutas: a autoridade da razão biológica pode ser questionada, mas não 

pode ser ignorada.  

Não apenas no âmbito da aldeia, no qual o grupo da enfermagem possuía presença 

muito maior, mas no âmbito da cidade, do hospital municipal, o discurso naturalizado da 

relação entre individualidades enquanto expressão política de cuidados de si, também se 
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verificava. Os profissionais da medicina, em geral, eram acessados em consultas privadas, 

quando exames adicionais poderiam ser solicitados. Numa das conversas que travei com um 

destes médicos, a visão sobre a relação entre os Mundurukus e a natureza se tornou 

dramático para que o mesmo elaborasse certa compreensão da (im)possibilidade de 

mediação cultural: 

 

“O médico reclamou que a sensação de os atender era a de um esforço não 
retribuído. Ele dava atenção, tratava com carinho, não recebendo nada em retorno. 
Por isso, segundo ele, chamava sua atenção quando surgiam no consultório índios 
mais simpáticos, muito educados, que sabiam conversar e até se “derretem” pelo 
médico. Ele teve a curiosidade de saber que leituras eu indicaria sobre os 
Mundurukus, mas logo sem seguida mencionou que achava algumas palavras 
guturais, dando a entender que ele estava interessado em certa noção de 
“primitivismo”. Essa projeção de uma imagem sobre a antropologia como o estudo 
do arcaico parece que foi também evidente na conversa. Sobre os atendimentos de 
consultório, julgou que a presença de um tradutor o deixava inseguro. Também se 
lembrou do caso de uma menina internada no hospital que recebeu a visita do pajé 
que ordenou tirá-la do aparelho de oxigênio. Ele pontuou que quando ocorre esse 
tipo de situação eles, médicos, ligavam para a enfermeira da CASAI ‘vir conversar’” 
(diário de campo, 30/06/2009) 

 

O conflito, num plano mais geral, não se distinguiria tanto entre os diversos 

profissionais de saúde, mas do ponto de vista do médico, não caberia a ele manejar essa 

mediação entre saberes e práticas, isto é, administrar rotinas de cuidados. Precisamos, 

portanto, estar atentos ao modo como a mediação cultural é construída para cada um dos 

interlocutores em jogo. E, em sendo assim, era preciso chamar a “enfermeira da CASAI”.  

Como podemos pensar essa lógica que orienta a disputa política de diagnósticos e 

significados de doença como uma prerrogativa da abordagem socioeducativa nas ações dos 

profissionais e de sua competência? Vejamos, então, o conteúdo pormenorizado que esta 

abordagem agrega: 1. Por um lado, falhas de comunicação são atribuídas à inapetência dos 

tradutores, relegando o problema da disputa e seu significado político a um estrito problema 

técnico; 2. Por outro lado, a sensação de “esforço não retribuído”. Ouvi, em diversas 

ocasiões, de lideranças indígenas que havia claras dificuldades em distinguir o trabalho 

médico e o trabalho da enfermagem, apontando que não enxergavam nenhuma 

complementaridade, apenas que os primeiros eram mais ausentes e de difícil acesso. A 

recusa em receber certos tratamentos era culpa de indivíduos teimosos. A individualidade 

como cuidado de si atinge aqui um ponto crítico e nos permite visualizar o teor político no 
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interior dos processos de assistência e cuidados na saúde indígena.  Na esteira dos cuidados, 

portanto, é que se arrolam as tentativas de convencimento, muitas vezes fadadas ao 

fracasso, mas ainda assim, tem sido a alternativa mais bem desenvolvida no âmbito 

cotidiano. Em nenhum momento, porém, a mediação cultural entre saberes e práticas era 

discursada como um problema político, mas como um problema educacional: era preciso 

ensinar a prevenir doenças, muito embora os meios técnicos oferecidos para isso fossem 

muito precários. A responsabilização dos Agentes Indígenas de Saúde e dos Agentes 

Indígenas de Saneamento pela ‘área’ da aldeia era permanentemente sentida por estes 

como uma acusação de incompetência ou desinteresse. Além disso, a incomensurabilidade 

da relação entre os diagnósticos biomédicos e os diagnósticos realizados pelos pajés eram 

amortecidos pela “necessidade” de educar os indígenas, principalmente, os indígenas que 

nunca saíam de suas aldeias e que tinham pouca “noção da realidade”. Nesse caso, os 

Agentes Indígenas de Saúde absorviam as acusações de ambos os lados, tal realidade pode 

ser expandida para outros distritos sanitários indígenas no Brasil (Novo 2010; Langdon at al. 

2006; Garnelo e Sampaio 2003).  

As famílias Mundurukus indicavam várias formas de lidar com profissionais de da 

ponta percebidos como ‘difíceis’: ignoravam sua presença, faltavam às consultas, 

reclamavam com agentes indígenas e caciques. Os profissionais da ponta também 

elaboravam estratégias: ignoravam pacientes teimosos, faziam pequenas listas de 

vocabulários para ‘resolver’ o problema da comunicação e reclamavam para agentes 

indígenas e caciques sobre recusas de atendimento.  

Mas, nesta situação discursiva aparentemente simétrica, as desigualdades se 

constituem na relação entre cuidar e administrar, e a materialidade das formas de violência 

simbólica que aqui se discutem são índices fundamentais a um debate sobre corpo e poder. 

Levando as preocupações e anseios dos profissionais “da ponta”  a sério, podemos sugerir 

que as disputas de significados e sentidos para a vida tem uma materialidade administrativa, 

na qual a interculturalidade se coloca como um elemento próprio do administrar a saúde 

indígena, e tende a se afastar da perspectiva do cuidado enquanto qualidade de uma relação 

através da qual a voz do outro emerge. Uma importante reflexão nesse sentido é aquela 

produzida por Nguyen e Peschard (2003) ao reafirmarem o vínculo entre política e vida 

cotidiana, ressaltando o papel da etnografia como estratégia-chave para o registro, por 
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exemplo, dos contextos de violência simbólica em que o corpo assume uma centralidade nas 

disputas de significados, e pode ser pensado tanto como um meio para dominar como para 

combater as formas de dominação: 

“A incorporação (embodiment) da desigualdade chama a atenção para as 
diferentes formas através das quais a violência é exercida em uma dada sociedade 
e as maneiras pelas quais o corpo serve como registro para e local de luta contra 
formas de dominação (...) A etnografia emergiu como uma estratégia-chave de 
pesquisa, não apenas para recitar uma liturgia piedosa sobre os horrores das 
formas que a miséria humana assume, mas para demonstrar os vínculos entre 
política e vida cotidiana e examinar cuidadosamente o legado daqueles que 
legitimamente procuram corrigir condições muitas vezes além de seu controle.” 
(NGUYEN; PESCHARD, 2003:467) (tradução minha

37
)  

 

Considerações Finais 

Partilhando aqui de uma abordagem que toma os valores na vida política como 

central, não a reduzindo a sistema de poderes, técnicas de governo ou conflito de interesses 

(WEBER 1999,  FOUCAULT 1977 e 2006, FASSIN 1996), a hierarquia de valores nos contextos 

político e de assistência da saúde indígena pode se configurar com englobamentos distintos: 

se em um nível a biolegitimidade é trazida pelos indígenas à posição predominante, em 

outro são os agentes governamentais que o fazem – sem que em nenhum deles a vida como 

um valor em si se estabilize como elemento central à constituição dos direitos em disputa. 

Se olharmos da perspectiva das práticas de governo, na atenção básica à saúde nas aldeias, 

podemos observar semelhanças entre o higienismo e a cidadania sanitarizada analisada por 

Briggs & Martini-Briggs (2003) na forma como a epidemia de cólera foi abordada pelo 

governo da Venezuela no início dos anos 1990: a individualização da responsabilidade pelo 

processo de adoecimento e cura, a ênfase na educação em saúde (com a apresentação de 

imagens estereotipadas de indígenas defecando no chão em panfletos sobre a cólera) e a 

construção da obediência indígena às recomendações de higiene com o corpo, com a água e 

com os utensílios como condição implícita para sua inclusão na distribuição de serviços 

                                                      
37

 A citação original é a que segue: “The embodiement of inequality calls attetion to the diferente forms through 

wich violence is exercised in a given society and the ways in wich the body serves as a register for, or a site of, 

struggle against forms of domination. (...) Ethnography has emerged as a key research estrategy not only for 

reciting a pious liturgy on the horros of the forms human misery takes but for demonstrating the links between 

policy and everyday life and for carefully scrutinizing the legacy of those who rightfully seek to correct 

conditions that are all too ofen beyond their control” (Nguyen e Peschard: 2003:467) 
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governamentais vitais (saneamento, água e atendimento de saúde). Pelo menos isto se pode 

dizer em relação ao universo da saúde indígena pensado a partir da “ponta”, que aqui 

busquei ampliar e problematizar como um contexto de disputas político-histórica na qual a 

dicotomia entre o biológico e o político são permanentemente usadas como manejo da 

diversidade cultural. 

E por fim, inspirada pelos trabalhos de Carla Teixeira (2009, 2010 e 2012) e Texeira & 

Silva (2019), se considerarmos a atuação política dos indígenas nos espaços formais de 

participação nas políticas de governo, o mesmo contexto não se verifica. É o manejo de 

fontes de legitimidade diversas que se destaca, com a biolegitimidade proposta por Fassin 

(2012 a e b) sendo um instrumento da construção de direitos diferenciados para os povos 

indígenas na configuração de condições de fala e escuta que lhes sejam mais favoráveis. Em 

outras palavras, se não podemos falar de uma cidadania biológica estrito senso é o poder da 

vida enquanto valor que lhes permite a articulação politicamente eficaz do corpo biológico e 

do corpo político. Sem dúvida a dimensão biológica e sua correlata valoração da vida e de 

um corpo universal são fundamentais às disputas políticas contemporâneas, mas o que a 

observação das políticas da saúde indígena brasileira parece nos alertar é que as 

combinações entre corpo político e corpo biológico precisam sempre ser escrutinadas 

etnograficamente, sob o risco de desconsiderarmos o sentido atribuído pelos sujeitos às 

suas interações em processos e situações particulares – justamente o que deu origem às 

reflexões antropológicas sobre bioidentidades. 

 

Referências  

CSORDAS, T. 1990. Embodiment as a Paradigm for Anthropology. Ethos, Urbana, v. 18, n. 1, 
p. 5-47.  
 
DIAS da SILVA, C. 2014. “De improvisos e cuidados: a saúde indígena e o campo da 
enfermagem”. In: Teixeira. Carla C. & Garnelo, Luiza (Orgs.) Saúde Indígena em Perspectiva: 
explorando suas matrizes históricas e ideológicas. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz. 
 
FASSIN, D. 1996. L’Espace Politique de la Sante. Essay de Généalogie Paris: Presses Univ. 
France. 
 
FASSIN, Didier. 2012a. Humanitarian Reason. A moral history of the present. Berkeley: 
University of California Press. 
 



108 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

FASSIN, Didier. 2012b. O sentido da saúde: antropologia das políticas da vida. In: Francine 
Saillant e Serge Genest (Orgs.) Antropologia Médica: ancoragens locais, desafios globais. Rio 
de Janeiro: Fiocruz. 
 
FOLLÉR, M. 2004. Intermedicalidade: A zona de contato criada por povos indígenas e 
profissionais de saúde. In: LANGDON. Esther J. & GARNELO. Luiza. (Orgs.). Saúde dos povos 
indígenas. Reflexões sobre antropologia participativa .Rio de Janeiro: contra capa/ABA. 
 
FOUCAULT, Michel. 1977. Historia da sexualidade: A vontade de saber. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Graal. 
 
FOUCAULT, Michel. 2006. Seguridad, Territorio, Población. Curso em el Collège de France 
(1977-1978). Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica. 
 
MACEDO e CASTRO, J. P. 2002. Desenvolvimento e tecnologia de controle populacional. In: 
SOUZA LIMA, A. C. (Org.) Gestar e Gerir. Estudos para uma antropologia da administração 
pública no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 
MAUSS, M. 1981 [1968-9]. A expressão obrigatória dos sentimentos. In: Ensaios de 
sociologia. São Paulo: Perspectiva.  
 
MAUSS, M. 2003 [1950]. Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify. 
NGUYEN, V-K.; PESCHARD, K. 2003. Anthropology, inequality and disease: a review. Annual 
Review of Anthropology. Vol, 32, pp. 447-474. 
 
TEIXEIRA, C. C. 2009. Políticas de saúde indígena no Brasil em perspectiva. In: SILVA, C. T.; 
SOUZA LIMA, A. C.; BAINES, S. (Org.). Problemáticas Sociais para Sociedade Plurais: Políticas 
Indigenistas, Sociais e de Desenvolvimento em Perspectiva Comparada. São Paulo: Edit. 
AnnaBlume. 
 
TEIXEIRA, C. C. 2010. Autonomia em saúde indígena: sobre o que estamos falando? Anuário 
Antropológio 2009/I. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. 
 
TEIXEIRA, C. C. A produção política da repulsa e os manejos da diversidade na saúde indígena 
brasileira. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2012, V. 55 Nº 2. 
 
TEIXEIRA, Carla C. & SILVA, Cristina D. 2019. Indigenous health in Brazil: reflections on forms 
of violence. Vibrant. Virtual brazilian Anthropology. Vol. 16, pp. 1-22. 
 
WEBER, Max. 1999. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Ed. Cultrix. 
  



109 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

 

GT 01 – AÇÕES AFIRMATIVAS, DESCOLONIZAÇÃO E ANTROPOLOGIA 

 

Comunicações Orais 

 

  



110 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

"NÃO SEREMOS INTERROMPIDAS/OS": UMA REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES AFIRMATIVAS E 
O ENFRENTAMENTO À "POLÍTICA DO ESQUECIMENTO" DAS/OS PESQUISADORAS/ES 

NEGRAS/OS 
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Taiane Alves de Lima39 

 

Resumo 
O presente trabalho pretende refletir sobre a produção de intelectuais negras/os, com destaque especial no 
campo antropológico, na busca por compreender os elementos que dão forma a "política do esquecimento" e 
do "silenciamento” na universidade. Para tanto, iremos articular o pertencimento étnico-racial, a trajetória de 
vida e de pesquisa dos próprios autores, enquanto pesquisadora/o negra/o ingressos no Programa Associado 
de Pós-Graduação em Antropologia - UFC/Unilab, através da política de ação afirmativa. 
 
Palavras-chave: Ação Afirmativa; Silenciamento; “Política do Esquecimento”; Intelectuais negras/os. 

 

Introdução 

Passadas quase duas décadas desde a institucionalização das primeiras ações mais 

robustas no sentido de implementar políticas de ações afirmativas no âmbito do ensino 

superior brasileiro podemos notar, nitidamente, uma brusca guinada no perfil universitário, 

impulsionada pelo acesso de diferentes segmentos étnico-raciais e sociais tanto nos cursos 

de graduação como, mais tarde, na pós-graduação.  

A presença destes "novos" sujeitos, mesmo que ainda sub-representada, com 

destaque especial na pós-graduação, suscita questionamentos e rupturas diante da 

estrutura acadêmica que, historicamente, esteve atrelada à reprodução da hegemonia das 

elites brasileiras, corroborando assim para a existência, de um lado, da supremacia na 

produção acadêmica e, de outro, do epistemicídio diante do silenciamento e da "política do  

esquecimento" (FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2007) que recai sobre as/os pesquisadoras/es 

negras/os. Com especial destaque nesse texto para o campo antropológico.  

Por isso, pretendemos refletir nesse texto o contexto de produção intelectual de 

autoras e autores negros na conjuntura da pós-graduação brasileira que se interliga para o 

debate acerca das políticas afirmativas no ensino superior, tendo por campo a vivência dos 
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autores em questão em relação às suas inserções enquanto estudantes de pós-graduação 

cotistas.  

Logo, o nosso desafio é articular as nossas vivências para com um debate teórico que 

a um pouco mais duas décadas vem se concretizando. Para isso, o nosso texto está 

organizado em sessões que irão passear pelo contexto das políticas afirmativas no Brasil e no 

estado do Ceará, versando sobre o Epistemicídio e a Política de Esquecimento de autoras e 

autores negros e por último o resgate da nossa experiência enquanto aluna e aluno de um 

programa de pós-graduação em Antropologia.   

 

Breve contextualização acerca das políticas afirmativas no Brasil 

O processo de (re)democratização no Brasil é um pleito que do ponto de vista 

cronológico é relativamente recente (MOEHLECKE, 2002). Logo, este impacta 

transversalmente em nossa sociedade impulsionando, além de tensionamentos, mudanças 

bruscas em diferentes campos, a exemplo, da educação superior. Neste âmbito, as 

desigualdades materializam-se quanto à sub-representação de negros/as, indígenas, 

quilombolas, mulheres, pobres, dentre outros segmentos étnico-raciais e sociais que 

compõem a sociedade brasileira. Isto se dá também diante de uma conjuntura que, 

historicamente orquestrada pelo colonialismo, relegou estes sujeitos. 

Todavia, a consolidação da(s) organização(es) coletiva(s) destes segmentos no 

sentido de instituir uma luta organizada contra a exclusão e a desigualdade no Brasil, trouxe 

à tona uma série de problemáticas sofridas secularmente, dentre elas a reivindicação do 

acesso ao espaço universitário, ratificando-o enquanto um direito e, consequentemente, 

contrariando a lógica da hegemonia branca.  

Neste bojo, a população negra brasileira que historicamente se manteve distanciada 

do campo educacional, e que corresponde atualmente a 51% do povo brasileiro, se manteve 

distanciada, logo, sub-representada, na educação superior. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2005 apenas 5,5% dos jovens pretos 

ou pardos em idade universitária estavam no ensino superior. Já em 2015, 12,8% dos negros 

entre 18 e 24 anos tiveram acesso à educação superior. Este crescimento significativo, em 

apenas uma década, pode ser atribuído aos primeiros resultados advindos a partir da 
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implementação das políticas de ações afirmativas, também designada como “política de 

cotas” e/ou “reserva de vagas”. 

Desde então, as políticas de ações afirmativas vêm sendo uma proposta cotada para 

a resolução desta problemática (MOEHLECKE, 2002) relacionada à formação superior de 

negros/as, mesmo que, na perspectiva de Joaquim Barbosa as ações afirmativas sejam “um 

remédio de razoável eficácia” (GOMES, 2001, p. 91) – no sentido de solucionar apenas um 

segmento específico na vida da população negra brasileira.  

 

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 

políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 

concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por 

deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 

educação e o emprego (GOMES, 2001, p. 94). 

  

Tomando a definição de Gomes (2001) e em conformidade com as ideias de 

Domingues (2005) o termo “ação afirmativa” foi cunhado pelo ex-presidente dos Estados 

Unidos, J.F. Kennedy, em 1963, contudo, assevera o autor, estas “não foram dadas pela elite 

branca dos Estados Unidos; pelo contrário, elas foram conquistadas pelo movimento negro 

daquele país, após décadas de lutas pelos direitos civis” (DOMINGUES, 2005, p. 164).  

De igual forma, pensar o contexto das políticas afirmativas no Brasil é um exercício 

que não pode ser feito dissociado dos movimentos sociais de negras e negros, pois esta 

conquista foi fruto de um longo processo de resistência e também de negociações destes, 

em cada região deste país, o que vem se (re)escrevendo ao longo dos anos. Para tanto, foi 

preciso articulações e o protagonismo do movimento negro que caracteriza-se, segundo 

Nilma Lino Gomes (2019), como sendo um “movimento negro educador”, já que propõe a 

construção coletiva de políticas de Estado, cujo princípio esteja atrelado a emancipação da 

população negra. Segundo Gomes (2019) essa luta configura-se como sendo: 

 

[...] as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros 

politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam à superação desse 

perverso fenômeno na nossa sociedade. Participam dessa definição os grupos 

políticos, acadêmicos, culturais, religiosos e artísticos com o objetivo explícito de 

superação do racismo e da discriminação racial, de valorização e afirmação da 

história e da cultura negras no Brasil, de rompimento das barreiras racistas 
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impostas aos negros e às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares na 

sociedade. (GOMES, 2019, p. 23-24)  

 

Essa definição de Gomes (2019) acerca do que entendemos dentro da pluralidade do 

movimento negro nos é muito fecunda, pois desenha bem a conjuntura das políticas 

afirmativas no Brasil e sobre essa conjuntura que vai emergindo. Por isso, dado esse cenário 

podemos entender melhor os campos de disputa e negociações que envolvem o 

desenvolvimento de uma política pública que ao longo das décadas vem sendo 

experimentada em suas diversas perspectivas e, mais especificamente, no nosso caso de 

análise no que diz respeito ao ensino superior.  

 

Ações afirmativas na pós-graduação: o caso do PPGA – UFC/Unilab 

No plano de sua efetivação, as políticas de ações afirmativas no Brasil trouxeram um 

impacto grande na estrutura e no perfil universitário. No livro “Cotas nas universidades: 

análises dos processos de decisão”, sob organização de Jocélio Teles dos Santos, que enfoca 

sobre os processos de adoção do sistema de cotas em doze universidades uma que “adotou 

em 2002 (UEMS), quatro em 2004 (UFBA, UEL, UFJF, UNIFESP), duas em 2006 (UESC, UFMA), 

três em 2007 (UFRGS, UFSM, UFSC) e uma em 2008 (UFG)” (SANTOS, 2012, p. 10), podemos 

vislumbrar um panorama prático da implementação do sistema de cotas em diferentes 

universidades e em diferentes regiões do país. 

Além de apontar os tensionamentos nas discussões e no próprio pleito decisório de 

adoção, aliando ainda a participação com movimentos sociais e com a sociedade civil de uma 

forma mais ampla, podemos constatar toda uma movimentação onde as universidades em 

questão tiveram que mobilizar para que houvesse a efetivação do sistema de cotas, mesmo 

que somente mais tarde, em 2012, esta seja oficialmente instituída sob força de lei, 

portanto, a Lei 12.711 de 2012, chamada Lei das Cotas. 

 Contudo, concordamos com Vanali e Silva (2019) na medida em que constatamos 

que “o debate acadêmico ficou bastante circunscrito e a quase totalidade das pesquisas *...+ 

voltou-se para temas específicos sobre as políticas de ingresso na graduação, seu 

monitoramento em universidades específicas e assuntos correlatos às políticas de cotas na 

graduação” (VANALI; SILVA, 2019, p. 88). Logo, conforme as autoras é de forma tímida que o 

debate acerca das ações afirmativas na pós-graduação ganham destaque. 
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Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) utilizados 
por Paixão (2010), em 1988 apenas 7% dos pós-graduandos stricto sensu no Brasil 
eram negros. Vinte anos depois, em 2008, esse número passou para 20%. Apesar 
do significativo aumento, o autor aponta que, se considerarmos que o acesso de 
estudantes negros aos cursos de graduação correspondia a 35% do total em 2008, 
percebe-se que há uma barreira para o grupo de graduados negros passar para a 
pós-graduação (PAIXÃO, 2010 apud VANALI; SILVA, 2019, p. 93). 

 

Ainda segundo as autoras, citando Rosemberg e Madsen (2011), “Os dados 

apresentados [...] referentes ao período 2003-2009, também apontam 76% de estudantes de 

pós-graduação brancos e 22% de negros, o que indica que os(as) negros(as) estão sub-

representados(as) na pós-graduação stricto sensu nas universidades brasileiras” 

(ROSEMBERG; MADSEN apud VANALI; SILVA, 2019, p. 93).  

No Estado do Ceará, mais especificamente, quando pensamos na pós-graduação com 

especial destaque para o campo das Ciências Sociais e no que tange às ações afirmativas, 

encontramos uma grande lacuna, revelando a face da hegemonia branca na pós-graduação 

(VANALI e SILVA, 2019). Isto, pois, historicamente se construiu restrições quanto o acesso às 

universidades e especialmente as públicas, fazendo com que haja pouca ou quase nenhuma 

presença de negras/negros. 

Neste sentido, destacamos o Programa Associado de Pós-Graduação em 

Antropologia, que nasce do esforço conjunto entre duas instituições federais que são elas, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), destacando não somente pelo fato de serem pioneiras na 

construção de um programa de pós-graduação em Antropologia, mas também em razão das 

suas particularidades, haja vista que desde o primeiro edital  de seleção há vagas reservadas 

para candidatos negros e indígenas. 

Em 2017, em um total de 13 vagas, 10 destinaram-se a ampla concorrência e 03 

destas exclusivas do sistema de cotas, sendo 02 vagas para negros e 01 para indígenas. No 

entanto, todos os candidatos obrigatoriamente deveriam seguir as etapas e normas 

dispostas em um único edital, onde não havia distinção durante o processo seletivo. Como 

resultado final, as vagas reservadas para candidatos negros foram preenchidas, enquanto 

aquela direcionada para candidatos indígenas não houve classificados. Já em 2018, a única 

alteração foi quanto ao número de vagas reservadas ao sistema de cotas, sendo 02 para 
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negros e 02 para indígenas. Não diferente do edital anterior, as vagas reservadas para 

negros foram preenchidas, já as reservadas para indígenas não. 

Este panorama somente passa por uma guinada a partir do terceiro edital, em 2019, 

quando há uma mudança não apenas na forma do edital como também em todo o processo 

de seleção, sendo este afirmativo. Se anteriormente o processo seletivo contava com as 

seguintes etapas: 1) prova escrita de teoria e método antropológico, de caráter eliminatório 

e classificatório; 2) Prova de avaliação de projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e 

classificatório; 3) Exame oral, de caráter eliminatório e classificatório e 4) Prova de 

Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês ou Francês), de caráter classificatório, o processo 

seletivo a partir de 2019 contará com outra organização.  

Primeiramente, haverá um desmembramento dos editais, haja vista que em 2017 e 

2018, existia um único edital que direcionava o processo seletivo sem distinção. Já em 2019, 

o programa lança 03 editais, sendo o 01/2019 para a ampla concorrência (10 vagas gerais), o 

02/2019 para candidatos indígenas (02 vagas) e o 03/2019, para candidatos negros (02 

vagas). Não só nesse sentido, a mudança também deu-se através da própria seleção, 

consistindo-se através das seguintes etapas: 1) Análise do Memorial (classificatória e 

eliminatória); 2) Avaliação da proposta de pesquisa (classificatória e eliminatória); 3) Exame 

oral (classificatório e eliminatória) e 4) Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (nesta 

edição, além do Inglês e Francês, foi adicionado o Espanhol). Diferentemente do ocorrido 

nas últimas edições, as vagas reservadas para candidatos negros foram preenchidas, pelos 

próprios autores, enquanto pela primeira vez as vagas reservadas para candidatos indígenas 

foram preenchidas.  

Apesar da garantia quanto ao acesso de negros/as na graduação e posteriormente na 

pós-graduação, as problemáticas no campo acadêmico afloram, pois, pouco ou quase nunca 

nos debruçamos sobre a produção de intelectuais negras/os em nosso campo de 

conhecimento, a exemplo da própria Antropologia, o que dá sentido ao conceito de “política 

do esquecimento” cunhado por Figueiredo e Grosfoguel (2007), já que este é um 

“mecanismo pelo qual apagamos da memória das novas gerações a contribuição acadêmica 

de autores negros” (FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2007, p. 36). 
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Epistemicídio e “política do esquecimento”: onde estão negros/as na antropologia? 

No âmbito da Antropologia surgem novos tensionamentos, principalmente a partir 

do momento em que novos sujeitos políticos vão acessando ao campo antropológico, 

suscitando indagações acerca do próprio processo de descolonização do pensamento e 

especialmente ao refletir as possibilidade de construção prática de uma antropologia da 

(re)existência, comprometida com o rompimento da política de esquecimento e 

silenciamento dos intelectuais negros e negras ao longo da consolidação do pensamento 

antropológico a partir do século XIX. 

Trazemos essas reflexões para pensarmos como se constrói esse processo de uma 

não representação de si, neste caso do povo negro, dentro da emergência da antropologia 

enquanto ciência, haja vista que esta é marcada por homens brancos e europeus produzindo 

sobre o “outro” e nunca sobre eles mesmo.  

Porém, eis que temos um contraponto que é o grande intelectual Haitiano Anténor 

Firmin que nasceu em 1850 e morreu em 1911 - viveu por 61 anos - e que foi um homem de 

grande coerência e comprometimento político com seu país Haiti, sendo um intelectual 

engajado com o seu tempo. Sua obra de maior repercussão se intitula a “A Igualdade das 

Raças Humanas: Antropologia positiva”, publicado em Paris em 1885, que por sua vez só foi 

traduzido para o inglês após 115 anos da sua publicação original, logo, percebe-se que dada 

a conjuntura de sua época e por ser um homem negro, Firmin foi ignorado e rejeitado, 

caindo por anos num esquecimento e silenciamento: “sua voz foi efetivamente silenciada 

pela antropologia física e racialista dominante no tempo e por sua raça” (FLUEHR-LOBBAN, 

2000, p, 01). Nesse, sentido devemos ressaltar que Firmin pode até ter sido esquecido pelos 

antropólogos europeus, porém no Haiti o seu povo nunca lhe esqueceu. 

Devemos  refletir o que simboliza esse esquecimento e silenciamento que foi 

imposto a Firmin e a tantas/os outras/os intelectuais negras/os que tiveram suas vozes 

interrompidas e silenciadas como, por exemplo, a antropóloga brasileira Lélia Gonzalez que 

é uma importante figura para o feminismo negro. Em consonância com essa constatação 

podemos nos perguntar: como se estrutura esses processos de silenciamentos nas 

sociedades ocidentais? Talvez, não tenhamos uma resposta definitiva, mas um caminho 

possível pode ser encontrado através da violência do epistemicídio, compreendido como “a 
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destruição de conhecimentos ligada à destruição de seres humanos” (SANTOS, 2010 apud 

GROSFOGUEL, 2016, p. 25).  

Nesta perspectiva, faz-se necessário perguntar como esses processos operam junto a 

uma lógica que é colonial? Para refletir sobre tais indagações temos as reflexões da 

escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar Grada Kilomba, que nos apresenta a 

simbologia da máscara, que “representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza 

políticas sádicas de conquistas e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos(as) 

chamados(as) ‘Outros(as): Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que 

podemos falar?” (KILOMBA, 2010, p. 171). 

Logo, podemos deduzir que Firmin era um homem que não estava autorizado a falar 

e como estratégia para lhe silenciar este foi posto dentro de uma “política de esquecimento” 

em âmbito antropológico,  que segue ainda hoje haja vista que seu debate teórico não é 

visto nos cursos de graduação e muito menos na pós-graduação, sendo que para a época em 

que produziu seus estudos outros autores/as europeus ganham destaque. 

Vale ressaltar que a conjuntura da produção intelectual de Firmin se insere dentro do 

desenvolvimento do pensamento evolucionista do século XIX, e para nós enquanto 

negros/as em formação no campo da antropologia, é por deveras inspirador pensar que  

havia um homem negro contradizendo este pensamento e principalmente reivindicando um 

princípio de igualdade das raças em pleno século XIX. Isto demonstra uma capacidade de 

dialogar de Firmin diante das teorias evolutivas, logo, sua sagacidade se aplica em formular 

uma crítica a partir dos referencias evolucionistas, 

 

Firmin fundamentou seu estudo científico da humanidade e seu argumento anti-

biológico para a igualdade dos seres humanos no positivismo de Comte. Seu livro 

tem como subtítulo a antropologia positivista, porque ele argumenta, usando as 

ideias de Augusto Comte, que a defesa da igualdade racial deve ser feita usando 

fatos científicos, não pressupostos a priori sobre diferenças raciais ou afirmações 

filosóficas de diferenças raciais.  (FLUEHR-LOBBAN, 2005, p. 02) 

 

Essa capacidade de Firmin de formular a crítica ao pensamento evolucionista a partir 

da própria teoria, nos ilumina em termos de metodologia e principalmente nos fornece a 

atualidade de seu pensamento, pois ainda temos resquícios do pensamento evolucionista 

em nossa sociedade, que são retroalimentados ao longos dos anos na perspectiva do 
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progresso, bem como de uma sociedade civilizada, ou seja, civilização que tende a fortalecer 

uma única forma de acessar ao conhecimento e de quem está autorizado a produzir. Por 

isso, devemos nos perguntar assim como Grada Kilomba “Quem pode falar?” em uma 

sociedade que perpetua o colonialismo em sua esfacelada versão do homem branco como 

sujeito legítimo de produção do conhecimento? 

Por isso surge a necessidade de pensarmos novas perspectivas epistemológicas que 

caminhem para romper com a perpetuação de uma única forma de produção do 

conhecimento, que é eurocentrada, trazendo outros referenciais, ou dito de outra forma, 

olhar para essas referências sobre o prisma da negritude que precisa se ver nessa produção 

do conhecimento, não mais como o “outro”, mas sim por si mesmo como princípio de 

representatividade. Firmin, no século XIX nos fornece o vigor de representatividade de vozes 

que nunca serão apagadas ou silenciadas, pois irão ecoar de forma diferente na produção 

intelectual e antropológica negra.    

Portanto, temos o desafio de romper com o esquecimento e o silenciamento de 

autoras e autores negros na academia. Porém, resta-nos o questionamento: como iremos 

fazer? Ou seja, como desconstruir essa engrenagem que vem sendo perpetuada como 

verdadeira ao longo dos séculos? Pensando nesta tarefa não como exclusiva de pessoas 

negras, mas sim como demanda de todas e todos e de pessoas brancas também, pois estas 

ao longo dos séculos se privilegiaram por essa matriz de conhecimento que tende a excluir o 

diferente, para assim, a partir de tais reflexões, perguntar como romper com o 

esquecimento e silenciamento de autores e autoras negras no campo antropológico?  

Talvez, o caminho para essa resposta se dá por meio das nossas próprias trajetórias, 

ou seja, o fortalecimento de políticas públicas de ação afirmativa em múltiplos espaços, 

sejam eles acadêmicos e profissionais, numa busca pela construção de uma política de 

reparação histórica, ou melhor de justiça social que fortaleza a presença de pessoas negras 

em várias esferas da nossa sociedade, para assim criarmos mecanismos de 

representatividade para a população negra. 

 

Considerações finais 

Assim, diagnosticamos uma mudança de paradigma no que diz respeito a trajetória 

de nossas vidas e o acesso a pós-graduação em antropologia, contrariando mais uma vez as 
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estatísticas familiares e conjunturais da população negra brasileira.  Ou seja, inserir-nos no 

mestrado em antropologia é um grande feito tanto por sermos os primeiros de nossas 

famílias, como pela proposta teórica, afetiva e prática de lançarmos olhares em nossos 

projetos de pesquisa, bem como problemáticas que se interligam com nossas histórias de 

vida, num constante intercâmbio de saberes e conhecimentos que foram nos forjando na 

militância e na nossa ancestralidade. 

Nossos projetos/trajetória de pesquisa tentam articular essas esferas no sentido de 

romper com o esquecimento e silenciamento dos nossos, intelectuais negras e negros, que 

historicamente transitaram nos mais diversos espaços, sejam eles as cozinhas, as ruas, o 

movimento social e na academia. Temos a certeza que é pelo caminho trilhado por cada 

uma e cada desses nossos ancestrais que hoje seguimos nessa árdua caminhada que é uma 

pós-graduação.   

  E diferentemente do que possa ocorrer em outros contextos, uma característica da 

política afirmativa brasileira é o fato desta ser fruto de muita luta e resistência e não uma 

política nascida já pronta, mas sim uma experiência que vem sendo forjada a cada dia. 

Assim, cada vez que uma pessoa negra acessa por meio desta o ensino superior, nós 

fornecemos elementos para (re)pensar seus currículos e principalmente os seus próprios 

lugares enquanto intelectuais inseridos na universidade, fazendo com se reorganize 

problemáticas antigas, tais como o fato de não mais sermos  vistos enquanto objetos de 

estudo e sim enquanto protagonistas de nossas próprias histórias de vida e de pensamento.  

Para assim, entender que quando fazemos a travessia para a universidade estamos se 

inserindo dentro de uma conjuntura que vem sendo elaborada ao longo dos anos e que nos 

orienta para a construção de práticas emancipatórias que nos interligam com o nosso 

caminho de volta. Pois, é necessário cada vez mais um comprometimento político de quem 

acessa através das políticas afirmativas com o direcionamento para o senso histórico de tal 

política e perspectiva contínua dessa conquista. 
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PROCESSOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NA UNIVASF: DEBATENDO DINÂMICAS 
IDENTITÁRIAS NO CONTEXTO DE UMA UNIVERSIDADE NO SERTÃO NORDESTINO 

 
Cláudio Roberto dos Santos de Almeida40 

 
Resumo 
Esta proposta de trabalho tem por objetivo analisar as experiências de heteroidentificação realizadas no 
contexto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Serão considerados os diferentes 
argumentos de defesa dos candidatos, buscando compreender as dinâmicas de identidade/discurso 
desenvolvidas neste processo. A análise dos discursos  de autodeclaração irá fomentar uma análise crítica do 
discurso dominante brasileiro e seus múltiplos agenciamentos no jogo das relações raciais no Brasil. 
 
Palavras-chave: UNIVASF; Heteroidentificação; Brasil; Identidade Racial 

 

Introdução 

O debate sobre políticas afirmativas tem ocupado boa parcela das preocupações de 

pesquisadores e ativistas dedicados à compreensão e/ou intervenção no modo de 

estruturação da sociedade brasileira. Do mesmo modo, a defesa das políticas e ações 

afirmativas pode ser considerada uma das principais bandeiras de luta das organizações 

negras no período contemporâneo. Este fenômeno pode ser compreendido num contexto 

mais geral de desdobramento do capitalismo e do processo democrático nos países liberais 

e, no caso brasileiro, com o advento da constituição de 1988. 

No plano internacional, é importante salientar três importantes fatores: a) o fim da 

Guerra Fria e o esgotamento da leitura classista proposta pelo marxismo ortodoxo como 

legenda fundamental de orientação da ação contestatória; b) a adoção do neoliberalismo 

político-econômico como modelo de dinamização do capital na Europa e na América Latina e 

sua consequente fragilização das políticas sociais generalistas nos países; e c) a adoção de 

mecanismos corretivos voltados para ampliar a participação de setores sociais excluídos na 

dinâmica de reprodução do capital nos países desenvolvidos. 

Tais fatores se articulam com características do momento político no Brasil, onde 

pode-se destacar: d) o aumento do contingente de intelectuais negros atuando nas 

universidades (e a formação de NEAB’s41) – o que possibilitou o desenvolvimento de uma 
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militância interna e o questionamento da reprodução do modelo racialmente segregado da 

sociedade mais ampla nestas instituições; e) Uma mudança de metodologia de ação política 

de diversos setores do Movimento Negro contemporâneo (pós-Conferência de Durban, 

principalmente) que retoma um modelo contestatório/integracionista das primeiras 

organizações do início do século XX – enxergando a educação como mecanismo fundamental 

de acesso a espaços que concentram recursos sociais escassos (PAIVA, 2011). 

Do mesmo modo, é possível falar de f) uma maior sensibilização principalmente do 

executivo nacional quanto à necessidade de realização de políticas setorizadas – 

funcionando como mecanismo de correção de assimetrias pouco passíveis de serem 

afetadas por políticas de caráter universal. 

Do ponto de vista do Estado, a tentativa de institucionalização de políticas afirmativas 

no Brasil é um esforço que remonta já ao segundo mandado do governo Fernando Henrique 

Cardoso. Porém esta iniciativa ganhou mais fôlego com eleição do ex-presidente Lula e o 

compromisso firmado pelo PT de dar continuidade às interlocuções com os movimentos 

sociais no âmbito da elaboração e execução de políticas públicas que contemplassem suas 

principais bandeiras. 

O corolário destas articulações foi a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPIR) e a tentativa de incorporação das políticas compensatórias nas estratégias 

mais gerais de desenvolvimento econômico engendradas pelo executivo federal – e pelas 

unidades subnacionais cujos governos compunham a sua base aliada. 

Umas das tentativas de conciliar o crescimento econômico e a redução das 

desigualdades sociais foi o desenvolvimento de políticas voltadas para a democratização e 

descentralização do ensino superior em todo o país (REUNI/PROUNI), que tinham um duplo 

caráter– capacitação mão-de-obra nacional para atender às exigências do capitalismo 

globalizado e ao mesmo tempo garantir a mobilidade social de indivíduos oriundos das 

camadas populares. 

É importante salientar que as instituições de ensino superior já vinham passando por 

longos debates internos sobre a adoção de políticas e ações afirmativas de acesso e 

permanência a seus serviços ofertados (cursos de graduação, pós-graduação, especialização 

etc.). Muitas inclusive já haviam adotado ações ousadas no tocante a democratização 

interna e se tornaram referência para as demais, como é o caso da UERJ (RJ) e da UNEB (BA). 



123 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

Não obstante, os debates em boa parte das universidades eram permeados por 

representações conservadoras ou pouco informadas sobre a situação sociorracial do país. 

De maneira geral, os argumentos contrários à adoção de ações afirmativas 

(principalmente sobre a reserva de vagas para negros) lançavam mão de três principais 

estratégias: 1) a defesa da meritocracia como gramática constitutiva do acesso à 

universidade; 2) afirmação de que as políticas focais estariam em contradição com os 

princípios universalizantes que fundamentam a constituição de 1988 (muito porque 

deixariam de contemplar os jovens brancos de classes populares) e 3) a utilização discursiva 

da ambivalência da identidade nacional e o caráter miscigenado da população como 

limitadores da definição de quem de fato compunha a população negra.  

Desses três argumentos conservadores o terceiro é o que tem trazido maiores 

problemas para aqueles que visam defender a boa manutenção as ações afirmativas. Isto 

porque lida com uma característica sociogênica do Brasil, a miscigenação racial como fator 

constitutivo do Estado-Nação.  

O debate sobre a ambiguidade das condições socio-raciais no Brasil se tornou mais 

complexo e animoso diante da necessidade de estabelecimento de critérios para distribuição 

direta de um bem escasso pelo Estado – qual seja, vagas para ingresso especial em cursos de 

graduação e pós-graduação nas universidades federais, bem como em concursos públicos. 

Diante das diversas denúncias de fraude ou inadequação entre autodeclaração e fenótipo 

nestes concursos e processos seletivos, o Governo Federal instituiu a formulação das 

Comissões de Heteroidentificação. De maneira gral, podemos definir a natureza, a 

cpmposiçaõ e a estrutura das comissões de heteroidentificação nas palavras de Livia Vaz 

(2018). 

Trata-se de um órgão colegiado –instituído especificamente para essa finalidade –, 
responsável por realizar o procedimento de heteroatribuição, deliberando sobre a 
veracidade da autodeclaração racial. Entende-se que um órgão colegiado –
mormente se observados determinados elementos em sua formação –possui mais 
legitimidade do que um único julgador para confirmar a autoatribuição racial 
prestada por um indivíduo. Daí porque diversas decisões judiciais têm estabelecido 
que o Poder Judiciário –mesmo em julgamentos colegiados –não deve adentrar no 
mérito do ato administrativo emanado das comissões de verificação, limitando-se, 
quando for o caso, a invalidá-lo.(p.43). 

 

O debate sobre as comissões de heteroidentificação tem se tornado cada vez mais 

frequente no âmbito dos estudos afrorreferenciados sobre educação. Neste artigo irei 
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realizar uma discussão sobre as diferentes dinâmicas discursivas ensejadas nas 

autodeclarações e recursos de heteroidentificação por estudantes considerados como não 

negros pela comissão institucional da universidade. 

 

Autodeclarações como Práticas Discursivas 

A análise das autodeclarações e recursos de indivíduos autodeclarados pardos nos remonta a 

uma discussão sobre a condição socio racial e as estratégias sociais de inserção, ainda que virtual, no 

grupo dos beneficiados pela política de acesso à universidade. Estamos falando de modalidades de 

discurso que inflexionam elementos da auto-reperesentação oficial da Sociedade Brasileira nos 

termos da experiência biográfica dos sujeitos. Trata-se da instauração de práticas discursivas numa 

dinâmica de relações que institui linguisticamente os contornos da identidade e da diferença e da 

semelhança. 

 

A identidade e a diferença não podem ser compreendidas, pois, fora dos sistemas 
de significação nos quais adquirem sentido. Não são seres da natureza, mas da 
cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem. Dizer isso não significa, 
entretanto, dizer que elas são determinadas, de uma vez por todas, pelos sistemas 
discursivos e simbólicos que lhes dão definição. (...) Mas a natureza da linguagem é 
tal que não podemos deixar de ter a ilusão de ver o signo como uma presença, isto 
é, de ver no signo a presença do referente (a "coisa") ou do conceito. É a isso que 
Derrida chama de "metafísica da presença. (Silva, Thomaz Tadeu Da. 2012, p. 02). 

 

Seguindo-se pelas formulações do autor, podemos chegar à interpretação da autodeclaração 

como pardo como processo linguístico-performativo que articula discursivamente o fenótipo 

enquanto signo de pertencimento racial. Porém, ao mesmo tempo, podemos falar de um processo 

discursivo de reclassificação do fenótipo por meio da flexibilização do signo. Neste caso, a prática 

discursiva da maioria dos estudantes que entraram com recursos. Estes buscaram questionar as 

possibilidades de avaliação do fenótipo devido à inconsistência do conceito que fundamenta o 

processo de heteroidentificação racial. 

As declarações dos estudantes serão trabalhadas aqui de acordo com a perspectiva da 

análise do discurso. Segundo Mutti e Caregnato (2006), a análise de discurso  

 

(...) articula o lingüístico com o social e o histórico”,6:192 na qual a linguagem é 
estudada não apenas enquanto forma lingüística como também enquanto forma 
material da ideologia.6 Além de que é “no contato do histórico com o lingüístico, que 
[se] constitui a materialidade específica do discurso (p.02). 
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A análise do discurso consiste na tarefa de desvelar os diferentes elementos significantes 

inflexionados numa prática discursiva. Para realizar esta tarefa, é importante atentar para duas 

dimensões. Por um lado, é necessário atentar para o “interdiscurso”, ou seja, para a base de saberes 

e ideias compartilhadas que dão sentido aos enunciados discursivos. Por outro lado, é preciso 

atentar também para o chamado “intradiscurso”, ou seja, a materialidade do dito do não dito, bem 

como seus efeitos enunciação. 

Buscaremos explorar esta temática a partir da experiência da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco. Para tanto, será realiza uma análise do processo formativo da comunidade 

acadêmica na universidade para que possamos apresentar as diferentes nuances do processo de 

heteroidentificação neste contexto. 

 

A UNIVASF no contexto das Ações Afirmativas 

A UNIVASF foi criada no contexto de expansão do Ensino Superior no país no ano de 2004 a 

partir da mobilização de agentes locais e de inserção na política nacional a fim de garantir a formação 

profissional necessária a atender às demandas mais urgentes da região. Assim, seus primeiros cursos 

estavam voltados para áreas científicas e tecnológicas estratégicas para promover a modernização 

agrícola e pecuária; o desenvolvimento urbano; o crescimento econômico e a sustentabilidades de 

políticas sociais como saúde e educação.  

No contexto do processo de desenvolvimento e modernização econômica local, a UNIVASF é 

instalada com um caráter multicampi, abrangendo três estados. A universidade possui sua sede no 

centro de Petrolina (PE) e um campus na zona rural deste município, além de ter campi nos 

município de Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim na Bahia e São Raimundo Nonato no Piauí. 

Os primeiros anos de sua formação foram marcados pelo processo de recrutamento, 

treinamento e aprimoramento da burocracia e do corpo docente, compostos tanto por indivíduos da 

região quanto por migrantes. De maneira geral, há uma predominância maior de funcionários 

oriundos da região entre os técnicos administrativos, enquanto o corpo docente é advindo de 

universidades em diferentes regiões. Os centros de decisão política neste período eram ainda 

formados pelos seus fundadores, que estavam voltados para a consolidação da instituição na região. 

A vida política na universidade nos primeiros anos era marcada pela concentração e atenções 

em tarefas práticas e administrativas para garantir o bom funcionamento dos cursos e a busca por 

maiores recursos. Após oito anos sendo administrada por uma coalizão política relativamente 

estável, a UNIVASF viveu um período de efervescência política marcado pela mobilização para a 

confecção de estatuto e regimento internos bem como por disputas pela sucessão administrativa.  
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Neste contexto, uma ampla articulação de professores oriundos de diferentes cursos passou 

a se organizar, tendo como principais bandeiras uma maior democratização das relações internas e 

uma maior proximidade da universidade com a sociedade local. O desdobramento deste processo foi 

o surgimento da atual gestão da universidade, que vive o seu segundo mandato. 

A UNIVASF adotou o regime de reserva de 50% vagas para estudantes de escolas públicas no 

ano de 2010 – ainda no segundo mandato da primeira gestão. Neste momento muitas universidades 

do país já haviam adotado políticas afirmativas de recorte racial, mas este modelo foi entendido 

como menos polêmico, além de ser já característico do processo seletivo que adotaram.  

Ainda no ano de 2010 um pequeno grupo de professores ligados ao colegiado de ciências 

sociais passou a realizar durante todo o mês de novembro um conjunto de debates, exposições 

artísticas e seminários relacionados à persistência da desigualdade racial no país – o Mês das 

Consciências Negras. O evento se tornou no fórum mais importante sobre racismo e relações raciais 

na UNIVASF. No final de 2011 os organizadores do evento publicaram um documento político 

cobrando à então reitora da UNIVASF medidas mais ousadas para garantir o acesso e permanência 

de negras e negros na universidade. 

A gestão que sucedeu a administração fundadora da UNIVASF, que já havia se pronunciado 

favoravelmente à adoção de reserva de vagas para negros, passou a buscar meios para viabilizassem 

a adoção desta política na instituição. Um dos principais impasses nesta época era a falta dos 

mecanismos institucionais necessários a implementação das medidas. 

Em meio ao processo de reorganização do seu corpo administrativo, a UNIVASF viveu a sua 

primeira greve docente de caráter nacional – episódio que durou cerca de quatro meses, paralisando 

os debates internos às instituições federais em função da querela sobre as condições de trabalho, 

plano de carreira e reajuste salarial docente. Ao final da greve, a instituição passou a reorganizar seu 

cotidiano, visando dar conta de uma série de discussões necessárias à sua consolidação – tais como 

concursos docentes e de técnicos, estruturação dos laboratórios, contratação de terceirizados etc. 

Ainda primeiro mandato da atual gestão (2013) que o Governo Federal optou pela 

universalização das políticas afirmativas em suas universidades, obrigando todas as instituições 

federais de ensino superior a adotarem recortes de caráter étnico-racial para distribuir as vagas 

reservadas aso estudantes oriundos de escolas públicas. Embora o governo tenha dado um prazo de 

quatro anos para a implementação da política na íntegra, o Conselho Universitário aprovou a sua 

adoção total já no primeiro ano de execução. 
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Neste mesmo período foi apresentado e aprovado na Câmara de Extensão um projeto de 

formação de um NEAB interno, o NEAFRAR.42 Ligado à Pró-reitora de Extensão, a formação do núcleo 

visava fomentar o debate sobre relações raciais, de gênero e sobre sexualidades na UNIVASF. Este 

núcleo está ativo e vem atuando interna e externamente à universidade, ampliando o debate local 

sobre o tema. 

O corpo discente da universidade já vem sendo composto por estudantes cotistas há três 

anos, com sua permanência mantida com bolsas oferecidas pela Pró-reitora de Assistência 

Estudantil. Embora haja uma receptividade política da administração quanto a ações de 

democratização do acesso a ensino, a instituição ainda não conseguiu desenvolver mecanismos que 

garantam a sua articulação com ações não setorizadas. Isto não diz respeito apenas a esta instituição. 

O corpus administrativo das universidades em geral é regido pela racionalidade técnico-

procedimental típica da forma de atuação das instituições burocráticas. O desafio está em combinar 

esta forma padronizada de procedimento com um modo diferente de tratamento de demandas que 

cujo atendimento depende de ações articuladas. Atualmente, as Ações Afirmativas são geridas na 

UNIAVSF por meio da articulação de diferentes setores da universidade, tais como A Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil; A Gerência de Processos Seletivos da Secretaria de Registro e Controle 

Acadêmico e A Coordenação de Políticas de Ações Afirmativas. Estes órgãos executam tarefas em 

diferentes níveis de articulação e compõem atualmente a Comissão de Heteroidentificação da 

instituição. 

 

As Comissões de Heteroidentificação no contexto dos processos identitários na UNIVASF 

O pacote de permanência da UNIVASF envolve a administração das bolsas regulares 

oferecidas pelo MEC e pela administração dos recursos oferecidos pelo Plano Nacional de Assistência 

Estudantil. São ofertadas as bolsas de permanência, subsídios para alimentação no Restaurante 

Universitário, Residência Estudantil nos campi mais distantes, além de transporte coletivo par 

deslocamento entre os campi e nos principais bairros das cidades-sede destes. 

A UNIVASF vem lidando com diferentes modalidades de denúncia de ocupações 

impróprias de vagas reservadas desde o período em que as políticas de assistência estudantil 

e bolsas de permanência começaram a ser inseridas como legenda afirmativa na instituição. 

As primeiras denúncias eram feitas questionando-se as declarações dos estudantes quanto a 

                                                      
42

 Núcleo de Estudos Étnicos e Afrobrasileiros Abdias do Nascimento e Ruth de Souza  
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seu nível de renda para recebimento de bolsa permanência. O processo de enxugamento de 

investimentos e o inverso aumento do número de ingressantes com expansão das políticas 

de ingresso tiveram reflexos diretos na intensidade das demandas por revisão das bolsas 

distribuídas. 

A disputa pelos recursos de permanência ensejou uma série de processos políticos de 

orientação identitária na universidade. O debate sobre a inserção de legendas mais 

pluralistas e democráticas na instituição antecede as ações de governo mais ousadas neste 

campo. As primeiras batalhas internas da UNIVASF respeito à cobrança dos setores negros e 

LGBT principalmente do corpo discente por uma maior visibilidade interna. A disputa pelos 

recursos neste momento estava calcada na relação dialógica Comunidade 

discente/Administração. 

Tão logo as ações afirmativas tiveram sido adotadas em sua integralidade já em 2014, 

a UNIVASF viveu um momento de intenso debate sobre qual deveria ser o público alvo de 

suas vagas. A adoção das políticas de reserva de vagas para negros na instituição foi feita em 

paralelo com a adoção do Sistema de Seleção Unificada (SISU) como mecanismo de ingresso. 

Uma das principais consequências da adoção do SISU foi a possibilidade de disputa aberta 

agora em dimensão nacional de todas as vagas federais oferecidas. Isto promoveu a retirada 

da concorrência pelas vagas do jogo concorrencial da localidade, expondo todos os 

concorrentes em uma planilha única de classificação desempenho/vaga. 

Em meio a este processo, estudantes não cotistas da instituição iniciaram um 

movimento de debates e discussões que envolveu a sociedade civil e as comarcas políticas 

locais. A discussão seria sobre a reserva de vagas para estudantes da região. Segundo os 

demandantes, o SISU havia beneficiado apenas os estudantes das regiões sudeste e sul no 

país e não estava beneficiando a juventude local. A universidade reagiu apresentando 

planilhas de distribuição de estudantes da região por curso, alegando que atendia cerca de 

oitenta municípios no entorno. Com o avançar das discussões, os motivos de reivindicação 

dos estudantes foram se apresentando de forma mais refinada. Tratava-se da ocupação dos 

cursos de medicina e dos demais cursos de ponta oferecidos pela instituição. 

Pouco tempo depois, já no ano de 2016, começaram a surgir as primeiras ações de 

pressionamento para que a universidade adotasse medidas de vigilância quanto às 

declarações dos beneficiados pelos recursos reservados de ingresso e permanência. Agora a 
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batalha pelos recursos escassos havia se complexificado, movendo-se em direção à relações 

entre os grupos socialmente estratificados internamente à comunidade discente. As 

denúncias são feitas de modo geral ou diretamente na PROAE, na Ouvidoria da universidade 

ou no Ministério Público. 

As primeiras denúncias de incompatibilidade fenótipo/declaração na UNIVASF 

acompanharam o ritmo das mobilizações em território nacional. Até então, as denúncias de 

incompatibilidade racial estavam atreladas a denúncias de inadequação da declaração de 

renda. Diante da inexistência de um setor ou órgão que tratasse diretamente da 

autodeclaração, muitas denuncias eram feitas diretamente à PROAE, solicitando auditoria 

quanto à condição socioeconômica do estudante denunciado. 

Porém, com a publicação da portaria 04 de 2018 a universidade começou a receber 

sucessivas denúncias de incompatibilidade de declarações étnico raciais, sendo cobrada para 

investigar tanto por meio de canais internos de comunicação, quanto por intervenção do 

Ministério Público. Até o momento foram recebidas e investigadas cerca de 12 doze 

denuncias de incompatibilidade racial. Em todos os casos os estudantes denunciados 

estavam ocupando vagas em cursos renomados, tais como medicina e farmácia. E esta deve 

ser um primeiro ponto a ser salientado. A intensidade da disputa pelas vagas reservadas tem 

se dado principalmente nos cursos de ponta. Ou seja, os mesmos cursos que foram 

anteriormente defendidos pelos estudantes não cotistas como recursos para a “região”. 

 

Denúncias e Processos de Heteroidentificação na UNIVASF 

A comissão de heteroidentificação da UINIVASF vem atuando no tratamento das 

denúncias por meio da utilização de Regimento Interno confeccionado de acordo com a 

Portaria 04/2018. A comissão é composta por professores e servidores técnicos que têm 

entre intimidade e relativa proximidade com as principais discussões raciais sobre o Brasil. A 

avaliação é feita atentando exclusivamente para o fenótipo do estudante. São realizadas 

sessões de heteroidentificação presencial, onde os candidatos e denunciados recebem 

esclarecimentos sobre o processo enquanto são apreciados pela comissão. No momento da 

entrevista a comissão não é autorizada a tecer qualquer questionamento ao demandado. Os 

estudantes que recebem indeferimento em primeira instância, podem recorrer da decisão, 
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apresentando documentos que trazem seus pontos de vista sobre o processo como um 

todo. 

Até presente momento, apenas três casos foram deferidos por ambiguidade. A 

maioria dos estudantes que foram denunciados haviam utilizado a brecha aberta pela 

semântica do conceito de PARDO. Porém, a maioria dos estudantes foram avaliados pela 

comissão como não possuindo os critérios fenotípicos básicos para ocupação de vaga 

reservada. Ou seja, foram considerados não negros. Dos eliminados, apenas dois não 

apresentou recurso. Os argumentos dos recursos são bastante interessantes e indicativos do 

modo como a identidade racial no Brasil é plástica e negociável. 

As declarações dos estudantes nos recursos de heteroidentificação estão protegidas 

em seu conteúdo pelo sigilo. Porém, para fins de análise serão descritas aqui a partir da 

participação do autor nos processos de heteroidentificação. Foi possível distinguir dois 

grupos principais de estratégias argumentativas nos recursos dos sujeitos 

heteroidentificados como não negros. Num primeiro grupo de declarações podemos 

destacar aquelas em que não questionaram o julgamento sobre seu fenótipo. Num segundo 

grupo, pode-se identificar aqueles que acionaram as heranças genéticas e familiares como 

fundamento de seu pertencimento étnico-racial. 

No primeiro caso, a maioria dos documentos parecia não questionar a avaliação 

direta da comissão sobre a condição/posição do estudante. Os estudantes deste grupo 

optaram por questionar não a interpretação da comissão, mas os fundamentos do processo 

ou do procedimento. Do ponto de vista do processo, criticavam os fundamentos científicos 

da avaliação da comissão, exigindo da universidade um posicionamento formal sobre a 

ambiguidade do conceito de pardo. Ou seja, utilizavam a ambiguidade do conceito para 

questionar a capacidade de avaliação exata da comissão. Do ponto de vista do 

procedimento, buscavam salientar qualquer aspecto da realização prática da 

heteroidentificação para questionar a sua lisura ou boa condução. 

No segundo caso, a apresentação do recurso buscava salientar a herança socio-

genética do estudante. Os estudantes que apresentaram este tipo de recurso adicionaram 

fotos da família, de sua infância, e da paisagem local, tentando demonstrar pertencimento 

ao grupo alvo da política de cotas por meio de uma versão difusa da idéia de mestiçagem. 

Ou seja, a ambiguidade do conceito de pardo neste caso foi utilizada não para questionar a 
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inexatidão do julgamento da comissão, mas para garantir legitimidade à livre opção do 

sujeito considerar-se pertencente ao grupo de prováveis beneficiários da política. 

A análise dos fundamentos dos discursos dos estudantes em seus documentos 

recursivos à heteroidentificação pode nos oferecer subsídios interessantes sobre a dinâmica 

das relações raciais no brasil e suas múltiplas articulações com a experiencia de classe. Para 

entendermos melhor esta articulação será necessário uma apreciação sobre o modo como a 

identidade racial articula dinâmicas integrativas de classe no Brasil. 

 

Discurso Dominante, Identidade Racial e os Processos de Heteroidentificação na UNIVASF 

Os estudantes que apresentaram recursos à heteroidentificação foram considerados 

pela comissão como não negros, ou seja seu fenótipo seria incompatível com a 

autodeclaração racial. Ainda assim, estes estudantes sentiram-se relativamente confortáveis 

em tentar navegar numa zona nebulosa de representações e percepções que remontam ao 

discurso dominante sobre a sociogênese do Brasil/Nação. Trata-se do conceito de PARDO e 

do referencial direto a que remonta – qual seja, a condição socio-genética de mestiçagem e 

a alocação dos sujeitos/famílias na estrutura de classes. 

A mestiçagem vem sendo tratada por pesquisadores já há muito tempo na trajetória 

intelectual do Brasil. Para um grupo de pesquisadores, esta pode ser entendida como 

principal mecanismo de integração simbólica da população e constitutiva das bases da 

experiência moderna no Brasil (Freyre, 2010; Da Matta, 1996). Porém, para os estudos de 

orientação afro-referenciada, a mestiçagem passa a ser vista no bojo de uma crítica geral do 

processo de integração social subalternizada da população negra na sociedade nacional. 

Autores como Carlos Moore (2012), Jackes D’Adescky (2009) e Kabengele Munanga (1999) 

alertam contra o fator aniquilador do discurso dominante brasileiro para a identidade racial 

e étnica de seus grupos internos – em especial à população negra. 

Para entendermos estes argumentos, é importante localizar a formação do discurso 

oficial do Brasil num processo de constituição da sociedade nacional. Neste contexto, a 

profissionalização e a organização institucional do Estado Republicano Brasileiro precisava 

firmar-se numa sólida legenda de integração territorial e política. Em meio a isto, a 

dificuldade em lidar com a população negra principalmente urbana no contexto do pós-

abolição. Como bem argumenta, Sergio Costa (2001) 
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Deve-se lembrar que até as primeiras décadas do séc.XX uma questão polarizava o 
debate político brasileiro, a saber, até que ponto seria possível constituir uma 
nação unitária e progressista nos tró-picos, partindo-se de grupos populacionais 
tão heterogêneos quanto ex-escravos e seus descendentes, os diversos povos 
indígenas, imigrantes de diferentes origens e “mestiços” de todos os tons1.Uma tal 
ideologia da mestiçagem encontra em Gilberto Freyre sua melhor expressão 
intelectual, no plano político é Vargas quem confere à mestiçagem rasgos de 
ideologia estatal da qual os próximos governantes até os governos militares não 
abririam mão (p. 144). 

 

Tratava-se de um novo momento da institucionalização da Sociedade Burguesa no 

Brasil (FERNANDES, 2010). Os ventos desta nova era de modernização traziam o 

paradigmático processo de organização do discurso oficial da Sociedade Brasileira enquanto 

nação e pela organização institucional e política do Estado a partir deste discurso.  

Este processo foi interpretado pelo pensador Carlos Moore (20012, 196p.) como 

sendo a constituição de um dos modelos de racionalização/racialização (MOORE, 2012). 

Segundo as recomendações apresentadas pelo conceito deste autor, o modo como a 

Sociedade Nacional se auto-apresenta também estará implicado nos principais processos de 

institucionalização de políticas de Estado e legendas de mobilização na sociedade civil. 

O discurso dominante no Brasil sobre sua composição étnico-racial foi em grande 

medida orientado por uma política institucional de Estado na saída da República Velha. Este 

aponta para uma bem-sucedida integração social da população brasileira e consequente 

dissolução dos vínculos étnicos mais originários no contexto da experiência urbana. do Brasil 

por meio do contato sexual intergrupal. Com esta estratégia o Estado Brasileiro conseguiu 

desresponsabilizar-se do claro processo de exclusão da população negra dos principais 

mecanismos de mobilidade social. E fez isto desviando o foco da discussão sobre a 

integração social da população negra no Brasil para o da composição multirracial típica das 

famílias brasileiras. 

Foi em grande medida desta maneira que o Estado Brasileiro agiu como mediador da 

articulação venal entre experiencia racial e experiencia de classe no processo de 

recrutamento e estratificação interna de seus grupos. Segundo Florestan Fernandes (2008), 

o Estado brasileiro se ausentou em oferecer a população negra mecanismos para uma boa 

adaptação à ordem competitiva que se inaugurava com o advento da sociedade capitalista 

moderna no Brasil pós-abolição. Negos e mestiços foram lançados à própria sorte, sem 
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educação formal e portando dispositivos comportamentais que remontavam às relações da 

população negra com a antiga ordem senhorial. O resultado deste processo o a formação de 

um habitus precário de classe que dificultou e, em certa medida, repeliu as possibilidades de 

ascensão social das famílias negro-brasileiras. 

Na dinâmica de integração social das classes populares, os indivíduos que foram 

privilegiados foram os imigrantes europeus, alguns seguimentos da classe média branca 

nacional e os indivíduos mestiços que tiveram acesso a educação formal. É possível 

compreender a partir das formulações de Florestan Fernandes que que os seguimentos mais 

retintos da população foram os mais estigmatizados como portadores deste habitus 

precário, sendo remontados à condição de lupem proletariado ou Ralé, no sentido de Jessé 

de Souza (2009, 483p). 

Enquanto isso, alguns indivíduos que ostentavam marcadores de mestiçagem 

puderam disfrutar de oportunidades mínimas de integração, como já demonstrava Thales de 

Azevedo em seus estudos. Deste modo o discurso oficial sobre mestiçagem no Brasil, aliado 

à exclusão racial efetiva promoveram três grandes consequências. 1) em primeiro lugar, 

podemos falar de uma diluição da identidade étnica de cada grupo na população negra em 

uma legenda universalista de raça. 2) O segundo elemento a ser discutido é a dissolução da 

experiencia racial na ambiguidade da identidade nacional. E, por fim, podemos falar de 3) 

um condicionamento flutuante da rotulação racial à condição de classe do indivíduo. 

Como consequência da articulação entre estes fatores, podemos encontrar 

possibilidade de agenciamento de discursos raciais de acordo com os processos de 

integração social dos sujeitos e grupos. Numa sociedade de classes que valoriza os mestiços, 

os indivíduos que possuem características fenotípicas menos marcantes tenderão a possuir 

maiores possibilidades de integração grupal, sexual e social. Do mesmo modo, marcadores 

muito fortes de pertencimento de classe podem de alguma maneira reduzir o status de 

indivíduos brancos pobres em determinadas regiões da cidade. 

Estas informações nos trazem pontos importantes de reflexão sobre a dinâmica da 

relação raça/classe no Brasil. Porém, o ponto de partida destas discussões é a experiencia 

racial das pessoas de cor no Brasil. Para fins de apropriação para o debate deste artigo, 

precisamos refletir como estas questões possuem incidência sobre os estudantes aqui 

identificados como não negros. 
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Capitalismo, Regionalidade e Branquidade Subalterna no Brasil 

O debate sobre a branquidade no Brasil vem se intensificando nos últimos anos, 

principalmente com o aumento do volume de trabalhos sobre relações raciais e com a 

inserção de pesquisadores(as) negros(as) em diferentes campos de pesquisa acadêmica. 

Durante bom tempo e em boa parcela dos trabalhos nos Brasil, a branquidade apareceu 

como ponto de partida para compreensão das demais experiencias sociais. Assim, fala-se da 

sociedade senhorial e das formas de experiencia de escravizados e livres, dos problemas 

consequentes do racismo etc. Porém, as características do que seria esta experiencia de 

poder da branquidade permanecem prefiguradas como pano de fundo de onde se 

descortinam os processos de ajustamento à dos indivíduos à sociedade. 

É possível afirmar que a presença/ausência da branquidade na literatura sobre o 

Brasil representa o modo como esta mesma se insere no discurso oficial e na percepção 

ideológica da sociedade brasileira. A branquidade está, ainda que nem sempre enunciada 

explicitamente, associada ao poder na representação básica da sociedade brasileira. A 

branquidade na literatura sobre o Brasil e no seu discurso oficial é sempre abordada nos 

contornos do campo semântico do conceito de poder e superioridade. A mobilidade social 

no Brasil não deixa de ser pensada nas franjas de uma espécie de processo de possível 

relativização da condição racial. Isto envolve as negociações identitárias na sociedade como 

um todo, com mais intensidade entre mestiços abastados e brancos pobres (Moore, 2012; 

D’Adesky, 2010). 

Conforme afirma Bourdieu, o pertencimento de classe está associado a uma 

modalidade de cultura que a identifica o integrante do grupo – um habitus de classe. A 

classe média brasileira, por exemplo, utiliza outros marcadores de classe para definir-se 

racialmente, tais como a religiosidade, a moralidade e a individualidade (Cardoso, .2017). 

Isto significa que a experiência de classes pode instituir novas hierarquias no seio da 

branquidade. 

Cria-se assim uma zona de branquidade que se confirma pela condição/integração 

social; paisagem fenotípica do bairro; acesso a benefícios e privilégios etc. Por outro lado, é 

possível encontrar indivíduos socialmente brancos que realizam sua branquidade em 

contraste com a paisagem fenotípica de seu bairro, condição/integração social e 
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serviços/privilégios – considerando-se a experiencia do primeiro tipo. Isto está mais ou 

menos refletido nas afirmações de Jessé de Souza (2003). 

 

Este ponto é central, posto que, se é a reprodução de um “habitus precário” a causa última 
da inadaptação e marginalização desses grupos, não é “meramente a cor da pele”(...). A 
ordem competitiva também tem a “sua hierarquia”, ainda que implícita, opaca e 
intransparente aos atores, e é com base nela, e não em qualquer “resíduo” de épocas 
passadas, que tanto negros quanto brancos, sem qualificação adequada, são desclassificados 
e marginalizados de forma permanente ( p.163). 
 

Em uma análise sobre os contornos do conceito de branquidade, a pesquisadora 

Priscila da Silva (2017. P.29) utilizou um quadro de marcação de branquitude apresentado 

por Frankenberg apud (Silva, 2017). Segundo esta formulação, o conceito de branquidade 

deveria ser abordado a partir de algumas propriedades estruturais da experiencia étnico-

racial. Estas poderiam ser: seu vínculo com a vantagem estrutural; seu potencial gerador de 

cultura e sua capacidade de se diluir em se apropriar de outras formas de diferenciação. 

No caso do contexto brasileiro, a regionalidade aparece como um dos marcadores da 

nova superioridade racial, determinando numa linha de superioridade indivíduos do Sul/ 

Sudeste e indivíduos do Norte/Nordeste como inferiores (Rosatto, 2017). Este modelo de 

hierarquização não deixou de se manifestar, ainda que de forma subjacente, na demanda 

pelos estudantes não cotistas por reserva de vagas para “estudantes da região”, no cursos 

de ponta da universidade. A regionalidade aqui aparece como uma forma de anunciação da 

condição de relativa desvantagem por aqueles seguimentos da classe C que não possuíam 

adequadamente as ferramentas de navegação da branquidade, nem tampouco eram negros 

o suficiente para serem contemplados com vaga reservada. 

O mesmo pareceu se reproduzir no discurso dos sujeitos que reivindicaram a 

legitimidade da sua auto-declaração racial para ocupação das vagas reservadas. Embora 

todas as pessoas que passaram pela heteroidentificação estivessem claramente dando 

indícios de camuflamento de sua declarada mestiçagem (cabelos alisados, maquiagem em 

tons claros), estes mantiveram suas posições na ambiguidade das relações raciais. 

Aqueles indivíduos que se autodeclararam pardos, justificaram suas autodeclarações 

por meio da idéia de origem de classe e composição familiar. De modo geral, os argumentos 

estavam voltados para a sua não consideração como brancos, porém nunca à sua 

consideração como negros. A idéia de pardo era compreendida sempre dentro de uma zona 
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de ambiguidade entre a plasticidade do conceito e a relacionalidade de seus fenótipos – já 

que, mesmo não tendo sido avaliados pelas comissões como possuidores dos critérios para 

serem considerados negros, também em raros casos os convocados ostentavam um fenótipo 

que se pode considerar “padrão” de branco. 

Estas afirmações não indicam que os discursos dos estudantes revelam suas posições 

identitárias no contexto racial – esta afirmação exigiria pesquisas mais aprofundadas. Não 

obstante, a análise dos discursos de autodeclaração dos estudantes pode fornecer 

excelentes subsídios para análise de como as dinâmicas de negociação e integração social 

são marcadas por práticas discursivas reveladoras do modo de ser dos grupos sociais. 

 

Considerações Finais 

A experiência da heteroidentificação nos concursos públicos e processos seletivos 

trouxe novas questões para os estudos sobre relações raciais e para as mobilizações políticas 

no Brasil. De modo geral, este é um dos poucos momentos em que a sociedade brasileira é 

convocada a pronunciar-se formalmente sobre sua condição/posição racial. A experiencia da 

inserção da legenda de raça nas edições do censo trouxe desde o seu início esta 

contribuição. Pôde-se ter notícias de como os indivíduos se localizavam no plano do discurso 

oficial sobre raça no país. Porem, no contexto das políticas de ações afirmativas, esta 

autodeclaração racial possui efeitos de distribuição de benefícios escassos, tais como vagas 

em cursos conceituados e bolsas de permanência. 

A busca por estes recursos de mobilidade social vem ensejando diferentes processos 

identitários no plano do discurso dos sujeitos. Nestes discursos podemos identificar 

diferentes estratégias de articulação da condição social e a da experiencia racial pelos 

indivíduos. Foi descrito anteriormente que a maioria dos estudantes que optaram por 

manter suas autodeclarações na defesa dos recursos, o fizeram relativizando sua condição 

social de brancos. 

Este processo nos aponta diferentes maneiras de lidar com a ambiguidade das 

declarações raciais com base na legenda da mestiçagem. Conforme aponta a literatura 

discutida, a mobilidade racial dos indivíduos de cor é fortemente marcada pela busca pela 

anulação dos efeitos negativos de status que seu fenótipo pode lhe permitir agenciar. 



137 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

O negro mestiço que ascende ou almeja ascender socialmente busca colocar-se fora 

do estereótipo de raça por meio muitas vezes do casamento e do branqueamento dos 

hábitos. Este é um tema amplamente abordado na literatura sobre relações raciais. É como 

se o bom desfrute da integração social promovido pela mobilidade de classe dependesse 

para estes indivíduos de uma anulação ou enfraquecimento de outros dispositivos de 

subalternização. 

No caso da análise aqui realizada, foi encontrada uma maneira diferente de 

articulação raça/classe no plano do discurso. O contexto aqui da enunciação discursiva é a 

disputa pelo acesso a benefícios sociais distribuídos de acordo com a legenda articulada de 

raça e classe. Os estudantes branco-mestiços que se autodeclararam como pardos e foram 

heteroidentificados pela comissão institucional como não negros. Em sua argumentação a 

batalha discursiva esteve direcionada para a sua classificação como não-brancos. 

Discutir relações raciais no Brasil é uma oportunidade rica para se abordar temáticas 

que vão desde o plano das dimensões institucionais do racismo sistêmico ao modo como 

diferentes grupos de classe se localizam nos meandros da identidade nacional. Neste artigo 

busquei apresentar um pouco da pluralidade ideológica e da complexidade discursiva das 

dinâmicas de autodeclaração e heteroidentificação. No caso da UNIAVSF, a análise dos 

discursos de identidade nos permite compreender como se dá trama racial de múltiplas 

articulações discursivas e agenciamentos identitários no contexto dos sertões nordestinos. 
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VOZES FEMININAS NEGRAS EM DISPUTA: UMA ANÁLISE SOBRE OS MOVIMENTOS DE 
MULHERES NEGRAS NO CEARÁ COMO RESISTÊNCIA A COLONIALIDADE 

 

Graziela de Oliveira Almeida43 
 

Resumo 
Reflete sobre as especificidades da formação sócio-histórica brasileira e seu ideário cultural, estruturado por 
uma colonialidade de gênero, raça e classe, a impulsionar o silenciamento das identidades negras e a 
exploração de seus corpos, em especial o feminino. Busca-se, através de uma revisão bibliográfica, pensar as 
organizações de mulheres negras no Brasil, sobretudo no Estado do Ceará, enquanto resistência a uma 
estrutura colonial posta. 
  
Palavras-chaves: Identidade; Raça; Gênero; Colonialidade; Feminismo negro. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de colonização, que sedimentou os rumos da história do mundo em 

séculos passados, deixa em registro discursos e práticas a atravessarem campos e corpos, 

construídos e moldados por mãos banhadas de sangue, (re)feitos como se não tivessem 

almas. Para além da conquista de terras e de ouro, o Ocidente, em sua ganância mais vil, se 

debruça sobre a desumanização do outro (CÉSAIRE, 2006). Assim, os povos colonizados 

foram batizados, corrompidos e silenciados sobre os olhares curiosos e atentos dos homens 

brancos. No contato, lançou-se conceitos e significações a favor da supremacia daqueles que 

detinham de blocos, canetas e arcabouço bélico. Dentre eles, antropólogos, munidos de 

supremacias e dedos, contribuíram para o apontamento de semelhanças e diferenças que 

justificaram a construção de narrativas sobre a evolução de uma humanidade que, dali por 

diante, estaria fadada a um embrutecimento (CÉSAIRE, 2006), a um fracasso ético, moral e, 

sobretudo, humano. 

Dentre as questões antropológicas levantadas no século XIX, encontra-se o 

paradigma evolucionista, que se preocupa em explicar a origem da humanidade, norteando, 

entretanto, uma hierarquia entre os seres humanos, concedendo privilégios à civilização 

européia branca e influenciando o pensamento acadêmico do século XIX (SILVA, 2015). 
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No bojo desta discussão, encontra-se o conceito de raça. Presente no século XIX, 

apresenta-se como um marcador, e divide, segundo a biologia e a antropologia física, os 

seres humanos em subespécies (GUIMARÃES, 2003). Esta divisão, resultado do contato com 

as diferenças de outros povos, carrega classificações físicas determinadas pelo Ocidente e 

que perpassam também fatores psicológicos e subjetivos (GUIMARÃES, 2003). Trata-se, 

sobretudo, de uma construção ideológica que justificava uma suposta inferioridade e 

incapacidade dos povos colonizados, sendo, então, passíveis de toda sorte de exploração 

possível (GUIMARÃES, 2003). 

Estas explorações, no Brasil, ganham conotações específicas, peculiares a uma 

colonização portuguesa escravagista, que fez desse território um campo de violências. Em 

primeiro, com os (as) indígenas que aqui viviam, em segundo, com os homens e mulheres do 

continente africano, distribuídos entre centenas de embarcações, apinhados (as) feito 

objetos (GUIMARÃES, 2003) para desembarcarem em solo Brasileiro. Expressando, assim, 

uma violência que chega, em uma de suas primeiras expressões, no campo subjetivo, no 

combate das identidades44 dos colonizados pelos escravagistas, para fins de dominação, haja 

visto que a destruição da dignidade humana foi elemento crucial para a preparação do 

mercado de escravo, envolvendo retirar seus nomes e status, sonhos e orgulho (Bell hooks, 

2014). 

 Ademais, no correr da história e do discurso científico em solo Brasileiro, tem-se a 

presença de importantes elementos para se pensar a formação sócio-histórica do País, a 

exemplo da miscigenação45, do mito da democracia racial e de uma tentativa de sustentar a 

“pureza” branca com a teoria do branqueamento (GUIMARÃES, 2002). Em meio a 

construção desse imaginário social, o lugar social e as imagens voltadas para as mulheres 

negras aparecem moldadas por interesses intrínsecos às relações de gênero, de classe e de 

                                                      

44
 Apreende-se, neste trabalho, um conceito de identidades que trata “dos recursos da história, da linguagem e 

da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos [...] "como nós 
temos sido representados" (HALL, 2003, p. 108-109). 
45

 “A mestiçagem é outro conceito-realidade que faz parte das relações étnicas no Brasil. É apresentada como 
embranquecimento e constitui-se e tem sido historicamente usada como mais um dos mecanismo que vão 
contra a construção de uma identidade negra brasileira, ao mesmo tempo em que se constitui em mecanismo 
estratégico que ajuda, em nível individual, na ascensão de negros e mestiços na sociedade brasileira”(LIMA, 
2008, p.36). 
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raça (LUGONES, 2014). Situando esse perfil em trabalhos e espaços desvalorizados 

(CARNEIRO, 2003), marcando em seus corpos e em suas formas de vida expressões violentas 

de um ocidente colonizador, a possuir uma estrutura racializada (QUIJANO, 2005) e de 

gênero (LUGONES, 2014). 

Diante deste panorama, o presente trabalho tem como objetivo exercer, através de 

uma revisão bibliográfica, uma reflexão sobre a importância do movimento de mulheres 

negras, mais especificamente no Estado do Ceará, como resistência a colonialidade e aos 

discursos, teorias e conceitos cunhados por um ocidente colonizador, sobretudo, no que 

tange ao campo antropológico, e suas contribuições na construção de uma hierarquia de 

poder que segue a moldar corpos e subjetividades em níveis dolorosos e profundos.  

Assim, inicia-se considerando necessário discutir as reflexões do Século XIX sobre 

homem e sociedade que resultaram na criação da sociologia e da etnologia, uma 

reivindicação de uma nova ciência que explicasse a origem do homem (CUCHE, 2002). Frente 

a isto, reflete-se sobre os posicionamentos dos Antropólogos pioneiros no campo da 

Antropologia, a exemplo de Edward Tylor (1832 - 1917) e James Frazer  (1854 - 1941) e suas 

contribuições para o paradigma evolucionista, tanto no que tange ao desenvolvimento 

histórico da cultura, a defesa de um progresso da humanidade, como as nuances que 

apontam para estágios de civilização e selvageria entre os povos (SILVA, 2015).  

Em um segundo momento, foca-se no contexto Brasileiro, trazendo Gilberto Freyre 

(1900-1987), apontado por Guimarães (2002) como sendo o principal responsável pela 

difusão do mito da democracia racial, a ganhar, ainda, nos anos 1940 até 1960, uma 

interpretação de ideal político que supunha uma convivência igualitária entre brancos e 

negros, que só veio a ser efetivamente questionada em 1964. Adentra-se, assim, neste ideal, 

abordando elementos chaves, como a mestiçagem e os discursos a direcionarem o perfil 

populacional brasileiro. 

Por fim, discute as mulheres negras em meio ao contexto colonial e a colonialidade 

(QUIJANO, 2005), destacando os olhares e as formas de vida direcionadas a elas, que 

atravessam um tempo histórico. Discutindo a importância de um movimento feminista 

enegrecido (CARNEIRO, 2003) em uma resistência a um ideário e projeto posto. Trata-se a 

seguir, de uma escrita em construção, a provocar reflexões sobre olhares, idéias, práticas e, 

sobretudo, resistências. 
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2 CONSTRUINDO OLHARES, CONCEITOS E DISCURSOS SOBRE O “OUTRO” 

A “descoberta” do mundo pelos países Ocidentais através das embarcações 

marítimas do Século XV (GUIMARÃES, 2003), criou e solidificou discursos, a funcionarem 

como justificativas para massacres e explorações econômicas, sociais e, sobretudo, 

espirituais. A comparação entre si e o outro fez dos povos não ocidentais povos primitivos, 

despidos de inteligência, emoções e humanidade diante do Europeu Branco (GUIMARÃES, 

2003). Tem-se, com isto, uma divisão estrutural de mundo violenta. 

Essa divisão, segundo Quijano (2005), situou a Europa Ocidental no centro mundial 

de controle do poder e “definiu também os novos elementos materiais e subjetivos que 

fundaram o modo de existência social que recebeu o nome de modernidade” (QUIJANO, 

2005, p.117). Ainda, em um sentido continental, têm-se uma dependência histórico-

estrutural da América Latina. Uma colonialidade do poder, configurada em meio ao processo 

de colonização e dominação dos povos europeus sobre os latino-americanos (QUIJANO, 

2005).  

Esta relação de poder hierárquica e dicotômica assume ainda, segundo Quijano 

(2005), uma estrutura racializada como um dos dois eixos centrais que foram essenciais para 

o estabelecimento de um novo padrão de poder na América Latina: a diferença imposta 

entre colonizadores (as) e colonizados (as) sustentada por uma idéia de diferença biológica, 

constituída pela raça, a estabelecer hierarquias entre povos, situando os dominadores 

europeus como superiores a todos os outros povos pertencentes às terras colonizadas. 

Trata-se de uma  “hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a dicotomia 

central da modernidade colonial” (LUGONES, 2014, p.936), fruto de uma superioridade 

imposta dos homens brancos europeus, vistos como seres racionalizados, sobre os povos 

colonizados, vistos como “animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens” (LUGONES, 

2014, p.936). 

 Aos povos despidos de humanidade, coube um olhar de estranhamento, típico de 

uma atitude de contato que, segundo Lévi Strauss (1980), atravessa o tempo histórico:  

 

A atitude mais antiga e que repousa, sem dúvida, sobre fundamentos psicológicos 
sólidos, pois que tende a reaparecer em cada um de nós quando somos colocados 
numa situação inesperada, consiste em repudiar pura e simplesmente as formas 
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culturais, morais, religiosas, sociais e estéticas mais afastadas daquelas com que 
nos identificamos (STRAUSS, 1980, p.4). 
 

Esse repúdio sobre o outro desconhecido e diferente, é, ainda, pensado por Lévi 

Strauss (1980) dentro do campo antropológico. Mencionando a existência de um pseudo 

evolucionismo que se baseia e se sustenta em um evolucionismo biológico, em uma idéia de 

evolução que situa os povos em determinados graus de desenvolvimento, onde a civilização 

estaria no topo. É neste viés que a sociologia e a etnologia nascem como disciplinas 

científicas: 

 

Ao longo do século XIX, a adoção de um procedimento positivo na reflexão sobre o 
homem e a sociedade resulta na criação da sociologia e da etnologia como 
disciplinas científicas. A etnologia, por sua vez, vai tentar dar uma resposta objetiva 
à velha questão da diversidade humana. Como pensar a especificidade humana na 
diversidade dos povos e dos “costumes”? Todos os fundadores da etnologia 
científica partilham um mesmo postulado: o postulado da unidade do homem, 
herança da filosofia do Iluminismo. Para eles, a dificuldade será então pensar a 
diversidade na unidade (CUCHE, 2002, p.33). 

 

Há, então, uma construção de teia antropológica, a fundir formas discursivas opostas 

e simétricas de se pensar as diferenças. Tecendo em seu interior uma discussão entre 

plurigenistas, acreditando existir uma origem da humanidade plural, e monogenistas, 

defendendo uma origem única, e entre aqueles que acreditavam que a humanidade estava 

progredindo e aqueles que acreditavam que a humanidade estava em degradação (SILVA, 

2015).   

Frente a isto, Cuche (2002) aponta um elemento chave a movimentar estes discursos: 

a cultura, surgida em sua primeira definição através do antropólogo britânico Edward 

Burnett Tylor (1832 – 1917). Visto enquanto um teórico clássico, Tylor pensa cultura e 

civilização como um conjunto complexo que aborda as capacidades ou hábitos adquiridos 

pelo homem como parte da sociedade (CUCHE, 2002). Entretanto, Tylor privilegia o uso da 

cultura por compreendê-la neutra, permitindo pensar toda a humanidade, enquanto 

civilização remete apenas às realizações materiais (CUCHE, 2002). Assim, em sua 

perspectiva, a diferença da humanidade não seria remetente a origem, mas sim ao 

desenvolvimento, em uma perspectiva de evolução por graus (SILVA, 2015, p.18). 

Já em um sentido crítico, Franz Boas, enquanto inventor da etnografia (CUCHE, 2002) 

trouxe uma perspectiva de culturas, pensando a diferença sobre um viés cultural, e não 
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racial, defendendo não haver diferenças de ordem biológica entres os povos primitivos e os 

civilizados, e sim diferenças culturais (CUCHE, 2002). Isto dá-se, sobretudo, por sua oposição 

a existência de uma ligação entre os traços físicos e mentais, situados na discussão da raça 

(CUCHE, 2002). Ligação que corresponde às particularidades morfológicas – a exemplo da 

pele, forma do nariz, textura do cabelo e o formato do cérebro – e as “características morais, 

psicológicas e intelectuais que, supostamente, definiam o potencial das raças para a 

civilização” (GUIMARÃES, 2003, p.147). Relacionando, assim, os aspectos positivos aos 

Europeus, e os aspectos negativos aos povos colonizados. 

Detona-se, face a isto, que a categoria da raça emerge entranhada a discursos que 

correspondem a um sistema de valores e idéias construídas pela civilização européia sobre 

determinados povos, em seus contatos com os outros continentes no século XIV 

(GUIMARÃES, 2003). Trata-se de uma perspectiva eurocêntrica a situar as demais raças 

como inferiores e passíveis de dominação (QUIJANO, 2005).  

É neste sentido que Guimarães (1999) discute raça como construtos sociais, “formas 

de identidade baseadas numa idéia biológica errônea, mas eficaz, socialmente, para 

construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios” (GUIMARÃES, 1999, p.81). Tratando, 

com isso, de afirmar que, apesar de não existirem raças diferentes em um sentido biológico, 

existem diferenciações a marcar o campo social, fruto dessas idéias iniciais postas sobre os 

povos colonizados. 

Trata-se, sobretudo, de sinalizar uma colonialidade que, segundo Quijano (2005), 

estabelece também um padrão cognitivo, ao passo que utiliza-se da raça e a identidade 

racial como instrumentos para classificar socialmente a população e assumem um novo 

padrão de conhecimento que exclui os não-europeus. Resultando, assim, segundo a análise 

de Quijano (2005) em dois eixos centrais, a saber: os povos foram desapossados de suas 

identidades históricas e passaram a assumir uma identidade colonizada e negativa, 

enquanto raças inferiores.  

Sobre este viés de análise acerca dos efeitos desta colonialidade no campo da 

intersubjetividade, Fanon (2008) pontua que, diante da cultura e do modo de viver próprio 

da população negra colonizada, um novo tipo de sistema de referência fora introduzido 

pelos colonizadores. Desta forma, vivendo sobre dois sistemas em contradição, esses 

tiveram seus costumes e referências abolidos por uma civilização desconhecida que os 
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discriminavam, fazendo deles colonizados, retirando “qualquer valor, qualquer originalidade 

[...] um parasita no mundo [...] (FANON, 2008, p. 94). 

Essas idéias ganham tonalidades e pesos diferenciados no contexto histórico 

Brasileiro que, enquanto País colonizado pelas tropas lusitanas, se ergue sobre um viés de 

violências, tanto no plano do físico, como no do discurso e de valores.  

 

3 RAÇA E GÊNERO NA FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL 

A priori, para pensar as implicações discursivas e as particularidades do contexto 

brasileiro, é necessário pontuar que este País é atravessado em sua formação histórica pela 

presença de uma diversidade étnica, a formar o seu perfil populacional. Desse modo, 

sinaliza-se uma discussão de raça em sentido social e étnico:   

 

A articulação etnia/raça social torna-se sócio-historicamente mais situado e 
abrangente e condizente com a multiplicidade identitária que compõe a população 
afro-brasileira deste país. Atende melhor aos propósitos devido ao maior 
distanciamento dos biologismos do passado, que ainda mantém seus resquícios no 
imaginário popular, também se apresenta mais abrangente em acolher a 
diversidade de expressões das identidades negras e dos dispositivos de base 
africana que dinamicamente se expandiram no Brasil (LIMA, 2008, p.39).  

  

Essa diversidade de expressões das identidades negras caracterizou-se como um 

elemento a ser silenciado e combatido pelos colonizadores portugueses. Ao passo que, no 

período escravocrata, embarcações contendo homens e mulheres africanos (as) de etnias 

diferenciadas foram trazidos (as) para o solo Brasileiro feito meras mercadorias, a mercê de 

violências e desqualificação social que afetavam, sobretudo, suas subjetividades:   

  

Uma parte importante do trabalho dos escravagistas era efetivamente transformar 
a personalidade africana a bordo dos navios de tal modo que seriam vendidos 
como escravos “dóceis” nas colônias americanas. O orgulhoso, arrogante e 
independente espírito do povo africano tinha de ser quebrado para que se 
conformassem à noção apropriada de comportamento escravo do colonizador 
branco. A destruição da dignidade humana foi crucial para a preparação do povo 
africano para o mercado de escravos, a remoção de nomes e status, a dispersão de 
grupos para que não existisse linguagem comum e a remoção de qualquer sinal 
visível de patrimônio africano (bell hooks, 2014, p. 16).  

  

Assim, em acordo com os apontamentos desta autora, o mercado escravagista 

possuía em seu bojo uma violência direcionada a população escravizada, no qual suas 



146 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

essências, suas culturas e identidades eram violentadas através de castigos que perpassa o 

campo do físico, objetivando uma dizimação, pois, como afirma Santos (2010), o processo de 

construção e/ou reconstrução de identidade é fundamental para a prosperidade e 

sobrevivência dos grupos. É nesse sentido que o tráfico transatlântico de escravos fora um 

dos primeiros fatores a enfraquecer os laços étnicos entre a população africana (SANTOS, 

2010). O enfraquecimento desses laços étnicos e o combate a essa pluralidade também 

atravessa outros fatores importantes para se pensar a estrutura racializada colonial 

(QUIJANO, 2005) no contexto brasileiro.  

Em primeiro, a miscigenação, construída, dentre outros fatores, pela violência sexual, 

sobretudo dos colonizadores europeus com as mulheres negras e indígenas no período 

colonial e escravocrata, constituiu uma multiplicidade identitária brasileira. Esse processo, 

segundo Lima (2008) atuou como um dos elementos de dizimação das identidades negras no 

Brasil. Uma vez que, ao passo que se exercia esse contato entre os diferentes povos em solo 

brasileiro, os filhos de brancos/negros com mulheres negras/indígenas nasciam cada vez 

mais “clarinhos”.  

Em segundo, tem-se um discurso de branqueamento em uma perspectiva 

degenerativa46 e o mito da democracia racial, influenciados pelo discurso das teses raciais 

clássicas que, segundo Hofbauer (2007), chega em meio a elite brasileira no final do século 

XIX. Ainda, na análise de Hofbauer (2007), frente a mistura de raças que ocorria no País, 

sustenta-se uma idéia de “pureza racial” baseada nesses discursos degenerativos, e 

fortalecidos, sobretudo, no período de abolição do regime escravocrata (HOFBAUER, 2007). 

Nele, eram levantados questionamentos como a influência das raças lidas como inferiores e 

como era possível “organizar uma sociedade baseada em mão de obra livre com um 

contingente tão grande de negros e mestiços?” (HOFBAUER; 2011; p.2).  

Trata-se de uma de idéia de pureza racial enraizada no plano do discurso: 

As instituições médicas e jurídicas, entre outras, dos Estados-Nações fizeram 
funcionar no corpo social o discurso da luta de raças como princípio de segregação, 
eliminação e normalização da sociedade. Tratou-se, desta forma, de defender a 
sociedade contra todos os perigos biológicos das raças inferiores ou da mistura 

                                                      

46
“Degeneração é um conceito biológico que foi utilizado na interpretação de fenômenos sociais. Seu oposto 

seria a Eugenia, compreendida como a ciência que utilizar-se-ia do conhecimento sobre a hereditariedade para 
o aprimoramento do gênero humano” (SCHUCMAN, 2012, p.78).  
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destas com a raça branca. Segundo as teorias de degeneração, a raça branca se 
tornaria fraca ou, ainda, infértil com a miscigenação, como atesta o termo utilizado 
para se referir ao filho de um branco e um negro: mulato, diminutivo para o termo 
espanhol mulo, ou seja, a cria estéril de um cruzamento de égua com jumento 
(SCHUCMAN, 2012, p. 78-79).  

  

 Essa segregação configura-se, ainda, como um racismo biológico-social, descrito por 

Foucault (1993 apud Schucman, 2010), como uma idéia científica de luta entre raças, na 

crença de uma superioridade racial no âmbito moral, físico e/ou psicológico de uma raça 

sobre a outra. Entretanto, não foi apenas nesta perspectiva que esse racismo se expressou 

no imaginário social brasileiro. 

Influenciado pela idéia de sociedade multirracial de classes defendida por Pierson 

(1942 apud Guimarães 2003) – que defendia os fatores de ordem econômica e cultural como 

sendo os principais empecilhos para o convívio entre os povos, e não a raça – sustenta no 

Brasil, ainda, uma concepção de “linha de cor” (GUIMARÃES, 2002). Assim, tem-se a 

construção de uma suposta realidade harmoniosa entre as várias raças e etnias, tendo 

Gilberto Freyre apontado por Guimarães (2002) como o principal responsável pela sua 

difusão no Brasil, fortalecendo a idéia de um “mito da democracia racial”. Este, segundo 

Gonzales (2011), sustenta um silêncio ruidoso repleto de contradições raciais, tratando 

assim “de um dos mais eficazes mitos de dominação ideológica” (GONZALES, 2011, p.16) 

A construção desse imaginário social Brasileiro, perpassado historicamente pela 

miscigenação, branqueamento e o mito da democracia racial, traz a figura da mulher negra, 

principalmente dentro do processo de miscigenação, enquanto destaque, uma vez que, 

segundo bell hooks (2014), “o sexismo assomava-se maior que o racismo como uma força 

opressiva nas vidas das mulheres negras” (p.14). Estas mulheres foram vítimas de crenças 

ideológicas que por muito justificaram atos de brutalidades com seus corpos e suas 

subjetividades, a saber:  

 

[...] A primeira razão da violação das mulheres negras foi nunca receber nem 
sequer pouca atenção como as mulheres brancas receberam, porque as mulheres 
negras foram sempre vistas pelo público branco como sexualmente permissivas, 
disponíveis e ávidas pelos assaltos sexuais de qualquer homem, negro ou branco 
(HOOKS, 2014, p.39).   
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Estas imagens em torno da mulher negra correspondem tanto a um discurso de raças 

negativado para a raça negra, como um discurso direcionado às mulheres. Uma vez que, 

segundo Costa, Silvera e Madeira (2012), o Brasil, em seu desenvolvimento, impulsionou 

funções diferenciadas para as pessoas de acordo com o gênero. Entretanto, em contraponto 

a uma Ideologia da feminilidade que, no século XIX, segundo Davis (2013), remetia à figura 

feminina o papel de mãe, cuidadora, companheira e dona de casa, às mulheres negras 

cabiam imagens de “quentes e fogosas, de fácil acesso e carentes” (MADEIRA, 2013, p.4). 

 Essa oposição de imagens, caracterizada por questões de raça e de gênero, situa as 

mulheres negras na categoria de “anomalia” (DAVIS, 2013), situando essas mulheres em 

posições ínfimas e degradantes. É o que pontua Davis (2013), sobre o comportamento dos 

donos dos escravos frente às mulheres negras:  

  

Como fêmeas, as mulheres escravas estavam inerentemente vulneráveis a todas as 
formas de coação sexual. Se a mais violenta punição dos homens consistia nos 
castigos e mutilações, as mulheres eram castigadas e mutiladas, bem como 
violadas. A violação, de fato, era uma expressão demonstrada pelo domínio 
econômico dos donos de escravos e pelo controle do capataz sobre as mulheres 
negras como trabalhadoras (DAVIS, 2013, p.12).  

  

Assim, o sexo feminino ganha centralidade nas formas de castigos direcionados 

contra as mulheres negras escravizadas. O corpo feminino negro violado representava tanto 

uma suposta “superioridade racial”, mas também, principalmente, uma pretendida 

superioridade masculina. As mulheres negras, representando a sexualidade e o pecado, feito 

“corpo-procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho senhor” (EVARISTO, 2005, p.52). 

Caracterizadas ainda como mercadorias, assumiam, por vezes, segundo bell hooks (2014), 

dinâmicas de trabalhos árduos, com jornadas intensas paritárias às dos homens negros.  

Uma vez que as mulheres negras fizeram parte de uma população escravizada, foram 

remetidas a formas de vida precárias, assumindo trabalhos desvalorizados, em contraponto 

as mulheres brancas, sinhás e/ou pertencentes a uma classe média na época da escravatura, 

que ocupavam o lugar do campo privado (MADEIRA, 2013). Dentre os trabalhos assumidos 

pelas mulheres negras, Carneiro (2003) destaca o trabalho nas lavouras, nas ruas, enquanto 

vendedoras, quituteiras e prostitutas. Há, ainda, a presença do trabalho doméstico enquanto 

um trabalho desmoralizante: 
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[...] O trabalho de serviços domésticos (criadas, governantas, mulheres de limpeza) 
não eram olhados quer como trabalho “real” ou como trabalho importante. O povo 
branco não percebeu que as mulheres negras envolvidas nestes serviços estavam a 
desempenhar um trabalho significativo que merecia uma recompensa econômica 
adequada. Eles viam os trabalhos serviçais domésticos desempenhados pelas 
mulheres negras como sendo meramente a extensão “natural” do papel feminino e 
consideravam tais trabalhos como trabalhos desvalorizados. Enquanto os homens 
brancos puderam sentir-se ameaçados pela competição dos homens negros por 
sonoros salários e usaram o racismo para excluírem os homens negros, as mulheres 
brancas foram ávidas a renderem o trabalho doméstico a um coro de criadas 
negras (bell hooks, 2014, p. 67). 

  

Assim, coadunando com a autora, os trabalhos desvalorizados foram remetidos às 

mulheres negras como expressão de uma hierarquia de gênero e raça. Estas condições, 

entretanto, não sustentam-se apenas em época escravocrata, perpassando o tempo atual e 

assumindo novas tramas sociais. Sobre isto, Carneiro (2003) elucida que, se ontem as 

mulheres negras encontravam-se à mercê de sinhás e de senhores de engenho, hoje, 

encontram-se como empregadas domésticas de mulheres pertencentes a classe média.  

Ainda, as mulheres negras que, segundo consta no Relatório Anual Socioeconômico 

da Mulher (RASEAM/2015), em 2012, formavam quase 52% da população feminina do país, 

seguem assumindo os empregos domésticos, compondo um percentual de 63,4% de 

trabalhadoras neste ofício e que se concentram, em números significativos, no Norte (75,2 

%) e Nordeste (70,7%), em comparação a 23,3% e 28,8% de mulheres brancas. Estas regiões 

que, entre 2000 e 2010, segundo os dados disponibilizados no documento de 

desenvolvimento humano nas macrorregiões brasileiras (2016), elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e Fundação João Pinheiro (FJP), ainda permanecem obtendo o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do País – 0,667 e 0,663, respectivamente.  

O fato desse perfil populacional se encontrar majoritariamente em regiões de 

menores IDHM soma-se a uma série de outros elementos a comporem as dinâmicas de vidas 

das mulheres negras, acentuando suas diferenças e suas especificidades em relação às 

mulheres brancas. No que tange a violência, o Mapa da Violência (2015) aponta que, entre 

2003 e 2013, no Brasil, os assassinatos de mulheres brancas decresceu em 9,8%, em 

contrapartida, a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou em 54,2%. O mesmo 



150 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

estudo relata ainda que, a partir da vigência da Lei Maria da Penha47, o número de vítimas 

caiu 2,1% entre as mulheres brancas e cresceu 35,0% entre as negras.   

Estes elementos, expressados em dados, trazem uma relação ainda viva entre 

passado e presente, a nos levar por dois caminhos. Em primeiro, de acordo com Césaire 

(2006) o de assumir a colonização como um processo de exploração e descivilização 

(CÉSAIRE, 2006), um ato ausente de inocência. Em segundo, a necessidade de apreender as 

dimensões estruturantes da formação sócio-histórica brasileira como demarcadas por uma 

colonialidade de poder, de gênero, classe e de raça (LUGONES, 2014), interferindo não 

apenas nas condições de vidas precárias de um número significativo de mulheres negras, 

mas em seus processos subjetivos de vivenciar o mundo, de reconhecimento identitários 

marcados, sobretudo, por uma perspectiva histórica de dominação eurocêntrica (LUGONES, 

2014). 

 É sobre esta perspectiva, pensando, sobretudo, na influência do político sobre o 

cultural (CÉSAIRE, 2006) onde as desigualdades de gênero são politizadas e o feminismo traz 

diversos olhares para as mulheres, as transformando em sujeito político (CARNEIRO, 2003, 

119), que se discute as atuações das mulheres negras que constroem os movimentos negros 

no Ceará. 

 

4 O MOVIMENTO FEMINISTA NEGRO ENQUANTO REIVINDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA: O 

EXERCÍCIO DE CONTRADISCURSOS E NARRATIVAS48 

Ao discutir as resistências frente a lógica colonial eurocêntrica de estrutura 

racializada (QUIJANO, 2005) e de gênero (LUGONES, 2014) sinaliza-se a importância de 

                                                      

47
Lei Maria da Penha, de número 11.340, foi sancionada em agosto de 2006. Em seu Art. 1°, define: “Esta Lei 

cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do 
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a 
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros 
tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar” (BRASIL, LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006).  
48

 Ribeiro (2016) analisa que o movimento feminista negro exerce contradiscursos e narrativas, que “não são 
importantes somente num sentido epistemológico, mas também no de reivindicação de existência” (RIBEIRO, 
2016, p. 101). 
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pensar as formas nas quais se deram a construção dos movimentos feministas no Brasil, no 

qual: 

 

[...] em conformidade com outros movimentos sociais progressistas da sociedade 
brasileira, o feminismo esteve, também, por longo tempo, prisioneiro da visão 
eurocêntrica e universalizante das mulheres. A conseqüência disso foi a 
incapacidade de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo 
feminino, a despeito da identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os 
corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do 
sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade (CARNEIRO, 2003, 118). 
 

Desta feita, os discursos e olhares construídos sobre uma ótica colonial perpassaram 

também as dimensões de resistências, solapando determinadas desigualdades em 

detrimento de outras, uma vez que os movimentos feministas foram marcados, segundo Bell 

Hooks (2015), por construções eurocêntricas de mulheres brancas da classe média. È deste 

modo que, segundo aponta Carneiro (2003), o movimento de mulheres negras emerge como 

quebra de silêncio de opressões para além do sexismo. Enegrecendo o feminismo49 que 

passa a inserir uma condição específica “do ser mulher, negra e, em geral, pobre” 

(CARNEIRO, 2003, p. 118).  

 Mulheres negras vêm, assim, historicamente, pensando a categoria mulher de forma 

não universal e crítica, apontando sempre para a necessidade de se perceber outras 

possibilidades de ser mulher (RIBEIRO, 2016, p. 100). Essas outras possibilidades dão-se, 

sobretudo, segundo Ribeiro (2016), pela percepção do lugar social ocupado historicamente 

pelas mulheres negras e suas vivências particulares. A ausência dessa percepção é uma 

ausência ideológica (RIBEIRO, 2016), parte de um discurso de um movimento feminista no 

qual “mesmo que mulheres negras individualmente fossem ativas *...+ desde seus 

primórdios, elas não foram os sujeitos que se tornaram “estrelas” (bell hooks, 2018, p.20). 

Assim, ao analisar essa exclusão das mulheres negras no processo de construção dos 

movimentos feministas, bell hooks (2015) pontua que as mulheres que se sentem excluídas 

dos discursos de uma dominação hegemônica presente no pensamento feminista “só 

                                                      

49
 “Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar a trajetória das mulheres 

negras no interior do movimento feminista brasileiro. Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e 
ocidental da formulação clássica feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência teórica e prática 
política para integrar as diferentes expressões do feminino construídos em sociedades multirraciais e 
pluriculturais” (CARNEIRO, 2003, p.118). 
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conseguem abrir um espaço para si se criarem, antes, através de críticas, uma consciência 

dos fatores que as alienam” (Bell hooks, 2015, p. 201). Trata-se, assim, de se pensar um 

feminismo que “vai além da opressão ao fornecer materiais que permitem às mulheres 

compreender sua situação sem sucumbir a ela” (LUGONES, 2014, p.940). 

Desse modo, partindo da assertiva de que “definir-se é um status importante de 

fortalecimento e de demarcar possibilidades de transcendência da norma colonizadora” 

(RIBEIRO, 2017, p.44) e vide as imposições e construções eurocêntricas e hegemônicas a 

pairarem sobre a história dos movimentos e organizações feministas (Bell Hooks, 2015), 

reflete-se sobre as formas nas quais as mulheres atuantes de organizações sociais, enquanto 

sujeitas políticas, constroem suas identidades e seus processo de lutas, a incidirem enquanto 

resistência, em face às especificidades dos movimentos feministas de uma América Latina 

multirracial e pluricultural (GONZALES, 2011) e, mais estritamente, do cenário brasileiro. 

Estruturado por uma colonialidade racializada, do poder, saber e ser (QUIJANO, 2005) a 

estabelecer formas de viver, socializar, olhar e compreender o mundo. 

Segundo Moreira (2007) o movimento de mulheres negras nasce no período entre 

1985 e 1995, resultando de lutas sociais e tendo seu marco no final dos anos 70 quando, 

“um grupo de mulheres no Rio de Janeiro denominado de Nizinga começa a se organizar 

como o propósito de construir um feminismo que desse conta da história das mulheres 

negras” (MOREIRA, 2007, p. 3). Uma construção erguida sobre dois víeis: uma relação de 

“desencontros e ressentimentos” com os movimentos feministas (GONZALES, 2011, p. 19) e 

uma organização partindo do movimento negro, em uma maior familiaridade histórica e 

cultural (GONZALES, 2011, p.19). 

No que tange a relação com os movimentos feministas, nos anos 80, década 

caracterizada como sendo “os anos dourados do debate político sobre a sujeição feminina 

no Brasil, assim como de um momento de grandeza do idealismo feminista” (SILVA; DUARTE; 

VIEIRA, 2019 p. 394), ocorrem, segundo Gonzáles (2011), modificações ideológicas que os 

tornam inclusivos e abertos para mulheres de diversas etnias e culturas, propiciando uma 

maior solidariedade.  

 Neste período, marcado, sobretudo pela organização dos grupos amefricanos de 

mulheres no país (GONZALEZ, 2011) tem-se no Ceará o surgimento e o fortalecimento da 

militância das mulheres negras que, em acordo com o cenário nacional, construíram “suas 
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bases organizacionais de gênero e de raça no âmbito do movimento negro, ao mesmo 

tempo se articulava o movimento feminista por meio de construções discursivas” 

(NASCIMENTO, 2012, p.92). Assim, denota-se uma inserção e acompanhamento ao 

fortalecimento do movimento negro que, em 13 de julho de 1982, surge com a fundação do 

Grupo de União e Consciência Negra no Ceará (NASCIMENTO, 2012). 

 Partindo para o cenário Cearense, encontra-se uma militância negra que: 
 

Buscou a descentralização do eixo sul/sudeste, dentro de um compromisso de 
intervenção coletiva e de diretrizes nacionais. Desta forma, concluímos que os 
movimentos apresentados no olhar sobre esta região se configuram em 
proposições que nos mostram uma capacidade articulatória e criativa. As entidades 
do movimento negro atuantes na região nordeste constituíram parâmetros 
difusores da umbanda e do candomblé, e de superação de preconceito sobre estas, 
nos meios de comunicação. Isto se deu na perspectiva mobilizadora de sujeitos 
sociais que exigiam legitimidade e tratamento social condizente com a sua 
participação na história, na cultura, nas estratégias de enfrentamento ao racismo 
(NASCIMENTO, 2012, p. 79). 

 

 Decorre daí idealizações como o Centro de Cultura Negra Casa Ka‟Noambo e o 

Fórum de entidades negras do Ceará (NASCIMENTO, 2012). Sendo este último lugar de 

abrigo, no final da década 1980 para 1990, do Grupo de Mulheres Negras de Fortaleza 

(NASCIMENTO, 2012). Destarte, fora, segundo Nascimento (2012) nas décadas de 80 e 90 

que o Ceará presenciou uma participação das organizações negras, com mulheres militantes 

que se tornaram referenciais de identidade, em meio a um amadurecimento e protagonismo 

na construção do movimento negro no Ceará. (NASCIMENTO, 2012).  

A construção desses protagonismos no Estado do Ceará assume um papel importante 

e necessário de resistência em um cenário onde a população declarada negra, que 

aumentou no Estado 82% entre 2012 e 2018 (PNAD; 2019), segue sendo, no 2º trimestre de 

2018, 64,1% dos desocupados no Brasil. E, sobrevivência, uma vez que, segundo o Atlas de 

Violência de 2019, o número de homicídios no Ceará de mulheres negras aumentou 286,9% 

no período de 10 anos. Refletindo, ainda, o local que as mulheres negras ocupam dentro dos 

movimentos feministas, a importância do feminismo negro nas disputas de projetos políticos 

reivindicando novos espaços, e a construção, enquanto mulheres negras, de suas 

identidades por meio da diferença (HALL, 2009). Assumindo essas, segundo Bell Hooks 

(2015) como sujeitas de um papel central para a construção de um feminismo libertador. 
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Sobretudo, a existência de organizações compostas por mulheres negras, em uma 

atuação anti-racista e feminista, considerando o pensamento feminista como uma teoria em 

formação (bell hooks, 2015), reflete a importância desses espaços tanto para, como 

apontado por Ribeiro (2018), pensarmos e discutirmos novas epistemologias e lugares 

sociais na busca por rompermos com visões homogêneas e, assim, buscarmos nossa 

coexistência (RIBEIRO, 2018), como, em seu intuito de promover os valores étnicos, políticos, 

sociais e culturais das populações negras, existir enquanto resistência a colonialidade.  

Trata-se, assim, de uma resistência que se dá internamente “desde dentro, de uma 

forma de compreender o mundo e de viver nele que é compartilhada e que pode 

compreender os atos de alguém, permitindo assim o reconhecimento” (LUGONES, 2014, p. 

949). Sobretudo, ao se reconhecerem negras e assumirem um compromisso com outras 

mulheres negras através das ações dessas organizações, as mulheres negras atuam como 

resistência a colonialidade também em um sentido discursivo e epistemológico, construindo 

suas narrativas e ecoando suas vozes em um País que, segundo Ribeiro (2018) sempre as 

silenciaram. 

 

5 CONCLUSÃO 

 O campo do discurso e das teorias raciais fora movimentado historicamente por 

concepções de superioridade européia diante do outro colonizado. Por um conjunto de 

imagens negativadas e inferiorizadas, os tornando passíveis de toda sorte de violências e 

rupturas, com o mais profundo de suas essências, seus corpos e vidas, para além de um 

tempo histórico. Trata-se do estabelecimento de um projeto colonial, uma colonialidade que 

possui em sua estrutura um teor racializado (QUIJANO, 2005). Sustentado por justificativas 

hegemônicas de campos de saberes, sobretudo o campo antropológico em seu nascer 

científico. 

 Em uma análise sobre esses discursos em solo Brasileiro, tem-se particularidades 

presentes na formação sócio-histórica, sobretudo no período de escravidão, e na construção 

do perfil identitário. A miscigenação, a teoria do branqueamento e o mito da democracia 

racial (GUIMARÃES, 2003) são atravessadas por um imaginário social colonial, que solapa as 

diferenças e estrutura um racismo brasileiro que possui em seu cerne a ausência de um 
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confronto direto (CARNEIRO, 2003). Tem-se, ademais, uma relação entre gênero, raça e 

classe (LUGONES, 2014) a indicar as mulheres negras no centro dessa história. 

 As imagens fomentadas em torno das mulheres negras, contrapondo-se aquelas 

direcionadas às brancas, fornecem uma dimensão de teias que exigem um olhar 

aprofundado e plural, para além de uma dimensão histórica de raça. Em principal, no seio de 

suas resistências, ao pensar o movimento de mulheres negras, têm-se outras formas e 

outros olhares necessários e precisos sobre o ser mulher (RIBEIRO, 2016) em seus variados 

modos de existir e de ser no mundo. 

 Conclui-se, face às discussões levantadas, dois eixos importantes de discussão: 

primeiro, sobre a importância da antropologia e a relação entre o seu nascer científico e 

esses discursos, que requer que pensemos, minimamente, sobre o fazer antropológico e seu 

olhar para o outro. Em segundo, tem-se o próprio sentido de se pensar nas resistências 

tocadas pelas mulheres negras que, ao assumirem suas identidades, construindo ações que 

visem outras mulheres negras e que perpassam por toda a teia de preconceitos existentes 

na construção histórica, tensionam uma lógica de caráter hegemônico. Trata-se, sobretudo, 

de se pensar essas práticas, discursos e resistências, como parte de um cenário em 

movimento, abrindo espaços para reflexões, a serem aprofundadas em trabalhos 

posteriores. 
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RAÇA E GÊNERO NO AMBIENTE ACADÊMICO: “AGORA O LIXO VAI FALAR, E NUMA BOA” 
 

Gabriela dos Anjos de Jesus 1 
 

Resumo 
O objetivo deste ensaio é discutir a ausência da produção intelectual de mulheres negras nos espaços 
acadêmicos e reivindicar a possibilidade da produção de conhecimento a partir de narrativas e experiências 
negras. A História oficial silenciou durante séculos as vozes negras, sobretudo de mulheres, que colaboraram 
para a construção e formação social e política da sociedade brasileira. Esse silenciamento e invisibilidade são 
conseqüências do racismo e machismo que estruturam a sociedade brasileira fazendo com que mulheres 
ocupem o lugar da subalternidade. 
 
Palavras chaves: Epistemicídio; Mulheres negras; Interseccionalidade. 
 

Introdução 

 
“Sou mulher e preta, então, tudo que faço tem que ter erros. Se não tiver, arranjam”. 

Paulina Chiziane 

 

O objetivo deste ensaio é discutir a ausência da produção intelectual de mulheres 

negras nos espaços acadêmicos e reivindicar a possibilidade da produção de conhecimento 

a partir de narrativas e experiências negras. A História oficial silenciou durante séculos as 

vozes negras, sobretudo de mulheres, que colaboraram para a construção e formação 

social e política da sociedade brasileira. A inspiração e orientação teórica são nas 

proposições da profa. Dra. Geovana Xavier, de que é possível construir novas formas de 

produzir conhecimento científico, a partir do pensamento de que mulheres negras podem 

narrar a sua história e em primeira pessoa com referenciais de outras intelectuais negras. 

Para isso, faço uso da fala posicionada de mulher, negra e quilombola para dizer que estou 

sempre alerta para as sutilezas que a estrutura racista e machista desempenha nas 

narrativas de mulheres, sobretudo negras, nos diversos espaços de poder. Percebo que 

precisamos sempre de uma autorização para discursar, seja falando ou escrevendo. E 

parafraseando a intelectual abolicionista afro-americana Sojourner Truth, pergunto: “e 

nós, mulheres negras, não somos 

  
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS-UFRB)
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cientistas?” Não temos experiências, vivências, histórias que merecem ser ouvidas, 

contadas? Ao mesmo tempo, trago para esse texto vozes e contribuições de diversas 

mulheres negras que estão ou estiveram tencionando o que é fazer ciência ou ser cientista. 

Fazendo emergir existências, experiências e trajetórias negadas e silenciadas. 

Esse silenciamento e invisibilidade da produção intelectual de mulheres negras são 

conseqüências do racismo e machismo que são tecnologias de poder que estruturam a 

sociedade brasileira fazendo com que mulheres ocupem o lugar da subalternidade e, ao 

mesmo tempo, produzindo privilégios por meio de opressões e exclusões. Aqui é 

importante a reflexão de como os espaços de poder foram construídos socialmente para 

legitimar a superioridade masculina e fragilidade feminina, perpetuando e naturalizando o 

olhar sexista nos discursos. Entretanto, as mulheres são mais que dóceis, protetoras, 

frágeis, emotivas, “em relações conjugais” ou a “bela, recatada e do lar”. As mulheres são 

os novos sujeitos políticos que carregam trajetórias de lutas, resistências, organização e 

criatividade na produção de conhecimentos contra-hegemônicos. Além disso, “mulheres 

negras são muito mais do que histórias de violência, de superação ou a repetição de 

estereótipos sobre a empregada doméstica, a figura maternal, a mestiça sensual ou a 

mulher raivosa” (BORGES, 2017). 

 

O epistemicídio negro nas universidades 

 

Suely Carneiro, em sua tese de doutoramento “A construção do outro como não-ser 

como fundamento do ser” demonstrou a existência de um contrato social de exclusão e 

subalternização dos negros, tendo o epistemicídio cumprido uma função estratégica em 

conexão com a tecnologia do biopoder. O conceito de epistemicídio foi cunhado por 

Boaventura de Sousa Santos (1997). Ao falar do processo colonial, Santos revela seus dois 

elementos fundamentais: o epistemicídio e o genocídio. Segundo ele: 

 
“o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão européia foi também um 
epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de 
conhecimento estranho e eliminaram-se formas de conhecimento estranho 
porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o 
epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que 
se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e 
grupos sociais que podiam ameaçar a expansão capitalista ou, durante boa parte 
do nosso século, a expansão comunista (neste domínio tão moderno quanto a 
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capitalista); e também porque ocorreu tanto no espaço periférico, extra-europeu 
e extra-norte-americano do sistema mundial, como no espaço central europeu e 
norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as 
minorias em geral (étnicas, religiosas, sexuais).” (SANTOS, 1995, p. 328). 

 

Nesse sentido, o colonialismo foi também uma dominação epistemológica, uma 

relação desigual de saber-poder que suprimiu de várias formas os saberes dos povos e 

nações colonizados, empurrando outros saberes tidos como locais para um espaço da 

subalternidade (SANTOS e MENESES, 2009). 

Carneiro (2005) expõe que o epistemicídio é para além da anulação e 

desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de 

produção da indigência cultural; pois ele nega o acesso a educação de qualidade, conduz a 

inferiorização intelectual, deslegitima o negro como portador e produtor de conhecimento, 

e rebaixa sua capacidade cognitiva. Ainda segundo Carneiro, isso acontece porque é 

impossível desqualificar as formas de conhecimento dos povos subjugados sem 

desqualificá-los individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes (CARNEIRO, 2015). 

Esse processo de apagamento e silenciamento sentenciam as mulheres negras nos 

espaços de poder, pois estas vivenciam a antítese da branquitude e da masculidade. Elas 

não são brancas nem homens, exercendo assim, a função do Outro do Outro (BEAUVOIR e 

QUILOMBA). Essa dupla alteridade coloca constantemente as mulheres negras em posições 

subalternas numa sociedade estruturalmente racista e sexista. 

Determinados papéis sociais, espaços de poder e posições relevantes são definidos 

simbolicamente para pessoas brancas, e, consequentemente para excluir pessoas negras. 

Isso está ligado à história de exclusões e desigualdades que estruturam a sociedade 

brasileira. Essa sub-representação colabora para uma imagem estereotipada, fragmentada 

e negativa das experiências desenvolvidas pela população negra ao longo da história. 

Contar e conhecer a nossa história são importantes para romper com a “história única” que 

segundo a escritora Chimamanda Adichie (2010), é suscitada pela repetição de uma única 

história possível para uma sociedade, para um grupo social. Ela ainda acrescenta que é 

impossível falar sobre história única sem falar em estruturas de poder. É o poder que vai 

definir quem conta a história, quando e porquê. A partir disso, essa versão de história única 

se legitima, tornando-se definitiva. Mas quais histórias não são contadas? De quem são as 
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vozes silenciadas quando  não se faz um movimento interseccional para pensar as diversas 

opressões de raça, classe, gênero ou sexualidade que atravessam as relações sociais? 

É possível ainda questionar o caráter político com que os dados sobre as 

experiências das mulheres negras nos diversos espaços de poder estão sendo abordadas. 

Porque são disputas de relações de poder que envolvem diversos atores e vozes. Mas as 

mulheres negras foram e são peças fundamentais na luta feminista por direitos e liberdade. 

Essas lutas, que surgiram das opressões, apagamentos e silenciamentos históricos das suas 

presenças, discursos e narrativas nos diversos espaços, são também lutas por 

sobrevivência. 

A ausência do protagonismo da mulher negra nos diversos espaços, dentre eles o 

espaço acadêmico, vem sendo questionado por intelectuais negras que reivindicam uma 

outra representação que não seja a costumeira do lugar de objeto de estudo (XAVIER; 

RIBEIRO; AKOTIRENE; FIGUEIREDO; CONCEIÇÃO; etc.). Para além de fazer frente ao 

racismo institucional presente na academia, essas intelectuais reivindicam novas 

epistemologias  que valorizem o pensar e o fazer de pessoas negras. Estão reivindicando 

uma existência humana, apesar de serem colocadas constantemente em posições 

subalternas. Querem transformar, refletir, produzir e construir conhecimentos a partir das 

suas histórias, vivências, experiências e trajetórias. 

 

A interseccionalidade como ferramenta de luta política 

 

O conceito de interseccionalidade foi desenvolvido por Kimberlé Crenhaw, em 1989, 

em sua tese de douramento. Antes disso, a brasileira Lélia Gonzalez se antecipou ao 

discorrer sobre a relação entre racismo, sexismo e a exploração capitalista articulando 

identidade de raça, gênero e classe (RIOS e RATTS, 2010). A interseccionalidade segundo 

Kimberlé Crenshaw, “trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, 

a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras” (CRENSHAW, 

2002, p. 177). Não se trata de hierarquizar opressões (LORDE, 1977), mas entender que a 

depender das condições em que vivem, diferentes opressões atingem mulheres de 

diferentes maneiras. 
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A intelectual Carla Akotirene, (bacharela em serviço social, mestra e doutora em 

estudos sobre mulheres, gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia - UFBA) 

lançou um livro chamado “O que é Interseccionalidade?” da coleção Feminismos Plurais. 

Nesse livro, ela discorre com maestria sobre os impactos de discutir sobre esse conceito tão 

importante para as Ciências Sociais. Além do mais, expõe que a interseccionalidade é uma 

ferramenta analítica usada para promover intervenções políticas e compreender a 

realidade das mulheres negras em sua totalidade. 

Pensar de forma de interseccional é se questionar porque a escritora do primeiro 

romance abolicionista da América Latina (Úrsula, 1859), a Maria Firmina dos Reis, que 

escreveu na mesma época que o José de Alencar, ficou esquecida na história da literatura 

brasileira. Se perguntar por que a escritora Carolina Maria de Jesus é notadamente 

reconhecida nos Estados Unidos, França e outros países e ser totalmente desconhecida 

(silenciada) aqui no Brasil. Carolina Maria de Jesus (1914-1977), de Sacramento (Minas 

Gerais) estudou até o segundo ano do primário. Mesmo com pouco estudo, ela escrevia 

sobre o seu cotidiano. Suas anotações foram transformadas em livros e publicadas a 

partir de 1960. O primeiro deles foi Quarto de Despejo, que vendeu mais de cem mil 

exemplares e foi traduzido para 29 idiomas. Escreveu outros livros como, Pedaços da Fome 

(1963); Provérbios (1965); publicação de póstuma de Diário de Tibita em 1982, na França e 

Espanha; publicado no Brasil apenas em 1986. Seu nome está incluído na Antologia de 

Escritoras Negras, publicadas em 1980 pela RandomHouse, em Nova York; e também no 

Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis, publicado em Lisboa. 

A Neusa Santos Souza (1948-2008), nasceu na Bahia. Era uma psicanalista lacaniana 

que estudou Medicina e Psicanálise. Estabeleceu residência no Rio de Janeiro. Escreveu 

entre outras coisas, o livro Tornar-se Negro ou as vicissitudes da Identidade do Negro 

Brasileiro em Ascensão Social (Graal, 1983). Sobre a importância e contribuição de seu livro 

na luta contra a discriminação racial, trago uma citação dela mesma: 

 
Ele é um olhar que se volta em direção à experiência de ser-se negro numa 
sociedade branca. De classe e ideologias dominantes brancas. De estética e 
comportamentos brancos. De exigências e expectativas brancas. Este olhar se 
detém, particularmente, sobre a experiência emocional do negro que, vivendo 
nessa sociedade, responde positivamente ao apelo da ascensão social, o que 
implica na decisiva conquista de valores, status e prerrogativas brancos (SOUZA, 
1983, p. 17). 
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Esse livro da Neusa é leitura obrigatória para quem quer entender os impactos da 

assimilação por parte da população negra dos ideais da branquitude. 

Depois temos a Maria Beatriz Nascimento, nascida em 1942 em Aracaju (SE), morou 

também no Rio de Janeiro. Cursou história na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ); e fez pós-graduação na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1981. Colaborou 

para dá visibilidade a temática étnico-racial no Brasil; formou o Grupo de Trabalho André 

Rebouças (GTAR) formado de ativistas negras e negros. 

A Lélia Gonzalez (1935-1994), nasceu em Minas Gerais. Em 1942, mudou-se com a 

família para o Rio de Janeiro. Fez graduação em história e filosofia; mestrado em 

comunicação social; e doutorado em antropologia política/social em São Paulo.  Suas 

pesquisas eram sobre  a temática de gênero e etnia. Como professora universitária, exercia 

a docência na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Como ativista, 

fez parte do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN) e fundou o Coletivo de 

Mulheres Negras N´Zinga. Participou da Fundação Olodum, em Salvador. Foi membra do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) de 1985 a 1989. A proposta dos 

trabalhos e obras de Lélia Gonzalez, é, segundo Djamila Ribeiro (2017: 28), “a 

descolonização do conhecimento e a refutação de uma neutralidade epistemológica”. 

Temos a Sônia Guimarães, primeira mulher negra formada a ter um doutorado em 

física no Brasil. Faz parte do corpo docente do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) 

há 26 anos. Enedina Alves Marques (1913-1981), formou-se aos 30 anos em engenharia no 

Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). 

E Viviane dos Santos Barbosa, 36 anos é engenheira química e bioquímica. 

Desenvolveu pesquisa com catalisadores (substâncias que aceleram e melhoram o 

rendimento das reações) através de mistura de metais paladium e platina. Seu projeto foi 

premiado em 2010, na conferência científica internacional na Finlândia. Viviane conta 

como foi subestimada nas aulas: “No início, achavam que eu não conseguiria e colocaram 

várias dificuldades. Nas aulas, notava que as explicações dos professores eram superficiais, 

como se eu não pudesse dominar o assunto”. 

Poderia continuar listando uma diversidade de mulheres negras que estiveram ou 

estão contribuindo com sua vida, sua história, seu tempo e seu intelecto para a produção 



165 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

de conhecimento nas Ciências. Mas no final, sabemos que ainda nos “restam tantos 

silêncios para romper” (AUDRE LORDE, 2017). E Romper com o silêncio pode ser libertador. 

Ou como foi colocado pela Dra. Geovana Xavier: 

 

Do pagamento da obra de Virgínia Leone Bicudo, cientista política e pioneira da 
psicanálise no Brasil. A autora da dissertação de mestrado “Atitudes raciais de 
pretos e mulatos em São Paulo”, a socióloga foi uma das principais referências 
para o desenvolvimento das pesquisas de Florestan Fernandes e Roger Bastide, 
no projeto Unesco, nos anos de 1950 (XAVIER, 2019. p. 86). 

 

Se não é o racismo, o sexismo e outras vulnerabilidades interseccionais que 

causam esse apagamento, então o que seria?. Xavier (2019), afirma que em um país 

racista, machista e patriarcal como o brasil, histórias de apagamentos, silenciamentos e 

invisibilidades do trabalho intelectual de mulheres negras como os citados acima são 

recorrentes. 

O título do livro da profa. Dra. Geovana Xavier “Você pode substituir mulheres 

como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história” é muito 

significativo para pensar a seguinte pergunta: é possível fazer ciências escrevendo em 

primeira pessoa, com narrativas e histórias próprias? A própria professora responde que: 

 

Narrar na primeira pessoa as nossas histórias de beleza, força esucesso é parte 
dessa restituição, pois produzir nossos próprios saberes a partir de quem somos 
e do que sonhamos representa revidar com a poderosa arma da beleza, o 
anonimato, a pobreza, o preterimento e os alarmantes indicadores sociais como 
a história única pela qual somos vistas e narradas. Significa a aposta em um 
projeto de humanidade negra comprometido em conferir visibilidade a 
trajetórias que nos fazem enxergar a diversidade que nos constitui. As potências 
que carregamos, multiplicamos e que estão ausentes dos grandes meios de 
comunicação (XAVIER, 2017). 

 

Xavier conclui lembrando o compromisso que o feminismo negro carrega ao 

conferir visibilidade às nossas histórias e narrativas e também à sua principal pauta que é 

“o ato de restituir humanidades negadas” (XAVIER, 2017). 

“Agora o lixo vai falar, e numa boa” é uma frase da intelectual, política, professora e 

antropóloga Lélia Gonzalez, que segundo Luiza Bairros, “exerceu um papel fundamental na 

criação e ampliação do movimento negro contemporâneo”. Segundo Lélia, temos que 

assumir os riscos e implicações ao usar nossa própria fala, porque o grupo dominante 

sempre falou por nós e de uma forma infantilizada. O que Lélia, Geovana e outras 
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intelectuais evidenciam é que as mulheres negras estavam disputando narrativas há muito 

tempo sem serem ouvidas. 

 

Conclusão 

Nessas considerações finais é importante concordar com a Neusa Santos Souza que 

“uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si. Discurso que se faz 

muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da 

realidade” (SOUZA, 1983, p. 17). Porque não sendo assim, surge a opção pelo silêncio, que 

aliado à insegurança, pode limitar nosso potencial intelectual. Já que questionar pode 

provocar medo, visibilidade, julgamento, desgaste e adoecimento. Mas Audre Lorde (1977) 

afirmou que nós mulheres, já passamos por tudo e isso em silêncio. E ela completa: “E 

quando as palavras das mulheres clamam por ser ouvida, cada uma de nós deve reconhecer 

sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhá-las e examiná-las 

em sua pertinência à vida. Não nos escondamos detrás das falsas separações que nos 

impuseram e que tão  seguidamente as aceitamos como nossas”. Segundo ela, precisamos 

transformar vozes silenciadas em linguagem e em ação porque esses silenciamentos não 

vão nos proteger. 

E por fim, umas das formas de romper com a universalidade do conhecimento que o 

colonialismo trouxe ao mundo é como recomenda a Joice Berth (2018), que nos 

apropriemos da produção intelectual negra, principalmente das mulheres. Porque é através 

de leituras de fortalecimento racial que poderemos construir caminhos outros que sejam 

capazes de “(...) substituir mulheres negras como objeto de estudo, por mulheres negras 

contando a sua própria história” (XAVIER, 2019). 
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O CYBERRACISMO NAS REDES SOCIAIS BRASILEIRAS: UMA PROPOSTA 
ANTIRRACISTA NA INDISCIPLINARIDADE   

 
João Mouzart de Oliveira Junior50 

Resumo 
As práticas de racismo direcionadas as comunidades negras, vem adquirido novas configurações e adentrando 
a novos espaços. Assim, a presente comunicação objetiva refletir acerca do Cyberracismo nas redes sociais 
brasileiras, observando como esse fenômeno pode possibilitar a produção do racismo no mundo digital. Deste 
modo, o racismo ainda se torna um problema que necessita ser analisado mesmo, quando levamos em 
consideração as transformações que aconteceram no tocante à questão racial nos últimos anos no mundo e no 
Brasil.  

 
Palavras-chave: Cyberracismo; Redes sociais; Relações étnicas- raciais; Conflito e politização. 

 

INTRODUÇÃO  

As práticas de racismo direcionadas as comunidades negras, vem adquirido novas 

configurações e adentrando a novos espaços. Desta forma, um dos fenômenos mais 

recentes no tocante a questão racial é o espraiamento do racismo violentamente na internet 

que continua a prosperar e se dinamizar no mundo digital. O racismo se apresenta nesse 

contexto, de forma visível nas configurações on-line, alimentado por uma cultura racista que 

historicamente criaram e se movimentaram de forma camuflada, e que agora demarca a sua 

existência, ao mostrar sua face mesmo mascarada, pautada no anonimato de quem comete 

o crime, uma vez que, a sua disseminação e acesso nessa nova roupagem acontece de forma 

extremamente veloz, atingindo um número maior de atores sociais que se encontra 

navegando nesse espaço.  

Em alguns contextos, suas repercussões conseguem se dilatar para outros espaços da 

esfera social, que vem ganhando uma dimensão central nos debates, não só no espaço 

acadêmico, mas também ligadas às esferas da vida pública, além de deslocar o debate para 

outros meios de comunicação que problematizam reflexivamente as práticas que emergem 

dessas realidades, de um lado, faz com que os movimentos, junto com uma parte da 

sociedade  questionem as práticas de racismo ao denunciar e darem suporte aos que sofrem 

a violência, por outro lado temos os que neutralizam essa violência e acreditam na não 
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existência desse fenômeno, mesmo que estejam evidenciados  para todos nas redes sociais, 

plataformas, anúncios e nos outros espaços  que compõem o ciberespaço, além de que 

alguns apoiam  tais práticas alicerçadas em uma ideia de liberdade  de expressão digital 

disponível on- line, mesmo que a legislação proíba tais atos,  ou seja o que faz produzir um 

novo fenômeno denominado de cyberracismo.  

 O cyberracismo pode ser entendido enquanto um fenômeno das práticas de racismo 

produzidos no ambiente virtual, que se modifica na intensidade que é sentida e expressa tais 

atos, ao  nega a existência e a humanização do outro, sendo alimentado por repertórios que 

criam discursos de hierarquização entre as diferentes “raças” dentro e fora de uma nação, 

com base na filiação étnica/ racial de um segmento da sociedade, cujo imaginário colonial de  

um sistema de domínio, poder e privilegio, enraizado nas opressões históricas, é acionado e 

transportado para o espaço da internet  enquanto prática  de diferenciação e inferiorização 

de um certo segmento. Nestas circunstâncias, é que são perpetuadas as lógicas coloniais que 

se encontram ativadas enquanto resquícios de opressão que operacionalizam essas 

violências que se alastra para diferentes espaços, entre eles o universo virtual que se dá 

através de brincadeiras, humor e inferioridade.   

Ao adentrar nesse universo, é interessante captar como adição de interações sociais 

on-line, especificamente, nas redes sociais evidenciam as experiências de racismo produzido 

e disseminados e guardado no íntimo do ciberespaço. Além disso, as politizações desses 

meios digitais permitem a criação de comunidades sociais que discutem e visibilizam os 

casos e as denúncias de racismo. O contato com o tema em questão possibilitou pensar o 

quanto essas informações trazem uma problemática nova sobre o racismo à brasileira. 

Assim, a presente artigo esta articulado a uma proposta de pesquisa de doutoramento cujo 

objetivo é analisar o Cyberracismo nas redes sociais brasileiras, observando como esse 

fenômeno pode possibilitar a produção do racismo no mundo digital. Contudo, o racismo 

ainda se torna um problema que necessita ser analisado mesmo, quando levamos em 

consideração as transformações que aconteceram no tocante à questão racial nos últimos 

anos no mundo e no Brasil.  

 

As Conectividades Globais no Mundo Virtual  
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É incontestável negar que o mundo vem passando por uma metamorfose. Ao se 

firmarem os arranjos das conectividades globais das relações sociais no mundo virtual, cujos 

efeitos extrapolam as bordas da vida real e da vida social que se interligam intrinsicamente, 

produzido um novo fenômeno social. A incorporação das tecnologias de comunicações no 

cotidiano das pessoas possibilitou uma maior mobilidade geográfica e rapidez da circulação 

das informações, e ampliou a interação entre pessoas de diferentes espaços e contextos. 

Dessa maneira, a internet modificou a própria concepção de tempo e espaço ao expandir 

suas fronteiras no ambiente virtual criando assim, novas locomoções, sociabilidades, 

conflitos e configurações de se entender no mundo extremamente interligado, onde os 

sujeitos compartilham e vivenciam uma nova conjuntura de interatividade social que se 

baseia na concepção de “autonomia”, “domínio” e “rapidez da circulação da informação”.  

Esse novo movimento pode ajudar a refletir sobre as novas fronteiras geopolíticas 

que se formam a partir da internet e especificamente as redes sociais, que nos ajudam a 

pensar sobre ampliação das zonas limítrofes dos estados/países que fazem parte hoje do 

nosso cotidiano que transitam entre a concepção de nacional/internacional, ou entre a ideia 

de Local/ Global nessa etnopaisagens51. Portanto, busco pensar o território não apenas 

como algo físico, mas sim entender suas dimensões política e cultural, ou seja, 

aquele marcado pelos jogos de identidades. Levando em consideração que as concepções 

tanto culturais quanto políticas são de difíceis limitações e por vezes possuem fronteiras 

fluidas, e no caso aqui a ser analisado, a compreensão cultural do território mostra-se 

mutável e ampla, passando por blogs que podem ter vida efêmera, até comunidades virtuais 

com particularidade distintas. 

 Nessa seara, diferentes espaços (blogs, páginas na web, sites...) são produzidos para 

apresentar ou debater temas que se encontram nas pautas de discussões de cada indivíduo 

que está conectado nesse espaço. Assim, não   se pode negar as mudanças produzidas a 

partir da inserção da internet na sociedade, pois, em um mínimo espaço de tempo em 

apenas um clique as informações são disseminadas para diferentes internautas 
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transcendendo e extrapolando as fronteiras imaginárias do Estado-Nação. Com isso, o 

universo do ciberespaço pode ser captado enquanto um ambiente desterritorializante, mas 

sem essa dinâmica não existiria as novas configurações de reterritorializações52.  

A importância de olhar para as novas formas de conceber o ambiente virtual, 

enquanto território (s) em constante movimento (s) que gera virtualmente uma mobilidade 

dos povos e elabora novas formas, do indivíduo ou grupo, de se colocar no mundo. Além de 

dissolver no ar as fronteiras territoriais. Tudo isso, está articulado com o processo de 

globalização que produz um fenômeno conhecido como desterritorialização das relações 

sócio- culturais que transforma uma identidade individual em uma identidade coletiva e que 

não é colocado em jogo as barreiras nacionais delimitadas nesse universo fragmentado, cuja 

referência não mais se constrói a partir de uma ideia de território estável53.Dessa forma, a 

internet pode ser vista enquanto um espaço de fragmentação identitária e enquanto um 

lugar desterritorializado causada pela globalização e situando-a como um ambiente onde 

somos diretamente influenciados pela nova compreensão de espaço-tempo; se 

apresentando no presente, como um campo singular de ressignificação. 

Os indivíduos adentram a internet em busca de se aproximar de seus semelhantes, e 

descobre a partir desse ambiente um campo fértil de reterritorialização de sua identidade. 

Destarte, comungo com Appadurai54 e Haesbaert55  que toda desterritorialização gera novos 

processos de reterritorialização, com isso, torna-se fácil captar esse fenômeno na internet a 

partir da criação e elaboração de comunidades virtuais. Segundo Mafessoli (1996) os 

indivíduos buscam formar sociedade no ambiente virtual motivados pela necessidade de se 

relacionar e se envolver com pessoas que comunguem e compartilhem dos mesmos ideais. 

Dessa maneira, refletir sobre os conceitos de territorialidades, mobilidades e fronteiras 
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 LEMOS, André. Cibercultura. São Paulo: Editora Sulina, 2008. 
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 APPADURAI, A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Featherstone (Ed.), Global 

Culture: Nationalism, Globalization and Modernity (London: Sage), 1990. Ortiz, R.  Um outro Território. Ensaios 

sobre a Mundialização (São Paulo: Olho D’Água), 1999. 
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 APPADURAI, A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Featherstone (Ed.), Global 

Culture: Nationalism, Globalization and Modernity (London: Sage), 1990. 
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  HABERMAS, J.  Mudança estrutural da esfera púbica. (Tempo Universitário).1984 
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constituíram elementos cruciais para problematizar as concepções que foram apresentadas 

e levantadas acima, a partir do olhar para as novas formas de conceber o ambiente virtual 

enquanto um território inexplorado. Além disso, torna-se interessante observar como são 

transportadas as velhas práticas de violência para esse ambiente, como é o caso das práticas 

do racismo que aparece nas paisagens desse novo cenário. Dessa forma, os crimes também 

se ampliam deixam de ser nacional e ganha uma dimensão internacional, surgindo um novo 

desafio dentro da responsabilidade penal no que tange a prática do racismo. 

Assim, a prática do racismo vem produzindo e alcançando novos espaços como é o 

caso das redes sociais, deste modo, o racismo nesse espaço gravita normalmente a partir de 

discursos criados e reproduzidos que remetem sempre a referenciais, mais ou menos 

estáveis sobre o contexto histórico e social da população negra, e é por meio das postagens 

que os discursos racistas ganham visibilidade, isso se dá a partir das escolhas específicas de 

alguns atores sociais que se sentem muitas vezes mais protegidos e encorajados de exporem 

suas opiniões sem terem suas identidades reveladas diferente do acionamento do racismo 

com a presença do corpo físico. 

 

Ecos de violências:  questões pontuais acerca do ‘Cyberracismo à brasilieira’  

Vivenciamos ainda nos dias atuais no Brasil, um embate acirrado, entorno do 

combate às práticas de racismo, que continuam ainda no presente, enquanto um elemento 

estruturante das desigualdades e diferenças sociais, sustentadas na invenção da nação56 

brasileira a partir das suas ideologias nacionalistas, que foram sendo produzidas, no bojo do 

imperialismo europeu, que justificou a tentativa de um processo de aniquilação cultural, 

social, política e econômica dos grupos que não possuíam referenciais aceitos pelo 

continente europeu. Com isso, legitimaram e estimularam a partir de suas produções 
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científicas o processo de embranquecimento57, implementado nas políticas nacionais, com o 

intuito de apagar as marcas cravadas por outras sociedades consideradas como sinônimo de 

atraso e incivilização, nesse processo, estimularam as violências para as comunidades negras 

e indígenas de nosso país.  

Advém ressaltar, que sobretudo, o debate acerca da categoria de raça e racismo que 

se intensificou no século XXI no Brasil, deu-se, com o desenvolvimento das seguintes 

iniciativas: a implementação da Lei 10.639/03 complementada pela lei11. 645/08 que tornou 

obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação 

básica; a instituição do dia Nacional da Consciência Negra (20 de Novembro) e logo após, 

com a discussão sobre as políticas de reparação das populações: negras, pobres e indígenas, 

as cotas raciais, tanto para inserção nas universidades públicas, quanto nos concursos 

públicos federais que trouxeram à tona o debate a acerca das relações raciais nas diversas 

instâncias da sociedade brasileira, provocando diferentes questionamentos, opiniões e 

posicionamentos acerca do fenômeno. Com as conquistas lideradas por diferentes 

movimentos e ONGs, especificamente ressalto aqui, os movimentos negros e indígenas, foi 

possível acompanhar as indagações acerca das questões referentes à formação e os lugares 

ocupados “pelas minorias” nas diferentes esferas da sociedade brasileira, esses 

acontecimentos, ocasionaram uma rediscussão do problema do racismo em nosso país58. 

  Além disso, essa prática de violência no século XXI, esteve relacionada a outro 

movimento, que foi o barateamento das tecnologias (celulares, notebooks, computadores, 

tabletes) no mercado nacional que ocasionou inicialmente, a disseminação e o acesso da 

população pobre e negra, aos conteúdos e grupos presente na internet. Essa participação, 

também provocou uma reflexão da situação da comunidade negra no Brasil, no que tange a 

inclusão tecnológica e social. Enfatizo que naquele momento, essas reivindicações vieram 

por parte dos movimentos negros, associações e de algumas comunidades (Bairros, 

“Periferias”, “Favelas”, “palafitas” “Morros” e Quilombos) que ressaltavam a importância da 

democratização dessas ferramentas e denunciavam a falta de acesso à tecnologia e ausência 
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de projetos financiados por parte do Estado que contribuíssem para a inclusão das pessoas 

no mundo digital. É nesse contexto, de efervescência de conquista de direitos, nas pautas do 

governo nacional brasileiro, especificamente demarcada temporalmente no ano de 2003, 

que os elementos culturais e sociais das comunidades negras, começaram a serem 

acionados de forma depreciativos, nos discursos racistas nas redes sociais, sendo 

transportado as práticas do mundo físico para o ambiente virtual.   

 Foi a partir das práticas de racismo na internet, que as tentativas de disfarces de 

uma violência explícita, (negada pela sociedade brasileira, que se posicionava dizendo que 

não existe racista, mais paradoxalmente, afirma a existência da prática de racismo como 

uma constante no cotidiano), ganha uma dimensão de extrema visibilidade, uma vez que, é 

possível, visualizar e ter acesso a essas práticas de racismo em tempo real, que ficam 

materializadas no ambiente virtual, quebrando com o discurso de neutralidade alimentada 

dentro da nação. Assim, qualquer pessoa pode acompanhar e ter acesso a esses terríveis 

episódios que acontecem dentro e fora do espaço virtual, além de captar, fragmentos dos 

impactos que o racismo pode produzir na vida das pessoas.  Portanto, os atores envolvidos 

que sofrem com a violência das práticas racistas em diferentes contextos utilizam o 

ciberespaço, ora, para denunciar os ataques sofridos dentro desse espaço (nas redes de 

relacionamento como o Orkut, facebook, Twiter e instagram) ora, para relatar o racismo 

proferido fora desse contexto.  

As questões supracitadas, demostram alguns pontos cruciais para pensar o 

surgimento e as dinâmicas das práticas de racismo nas redes sociais brasileiras, e como se  

constituem sua  plasticidade e elasticidade entorno da ideia de raça e racismo que  deve ser 

apreendido a partir dos diferentes contextos em que são ativados, observando as suas 

formas de modificações conforme as demandas históricas, deve-se perceber como os grupos 

raciais reelabora suas formas de demarcar suas diferenças e reafirmar estruturas de 

violência e de hierarquia com o intuito de alimentar um sistema ideológico que classificam  

as pessoas.  
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Intrinsicamente afetado: A metodologia parafuso59 enquanto uma estratégia 
epistemológica antirracista para análise do cyberracismo à brasileira 

 

 

Parafuso de Lagarto. Disponível em : https://www.flickr.com/photos/delfimmartins/3668996108. Acesso em: 

03 de ago. de 2018. 

 

Acredito que refletir sob a categoria afeto, seja o ponto inicial para pensar a 

homogeneização da produção do conhecimento no mundo moderno. Uma vez que, 

discorrer sobre as múltiplas maneiras de ser afetado, é pensar na dimensão por algo que nos 

controla, normatiza e   domina. Fundido igual uma peça metálica que segue uma diretriz 

para ganhar um sentido no mundo material, sua repetição para elaboração de novos 

objetos, dialoga e difunde formas já pré-estabelecidas, que se sustenta enquanto uma 

verdade universal, que não pode ser questionada, mais sim seguida para alcançar um 

resultado compartilhado pelo modo de se fazer/conceber/ a ciência na base ocidental.  

A lógica é alicerçada e transmutada em uma ordem do incontornável que 

determinada um estilo de vida /um destino um modelo ideal de ser humano e de produção 

do conhecimento, que nega outras formas de conhecimento, e as diferentes manifestações 

da vida afetiva de outros grupos sociais, que internamente em seus núcleos conservaram 

outros saberes e formas de pensar a sociedade.  Ao tirar o véu,  observa-se que  existe 
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outros tipos de experimentar e entender a vida, faz com que as possiblidades de 

categorização da vida afetiva apareçam em sua complexidade, diante das intrincadas 

relações estabelecidas entre as experiências vivenciadas a partir do mundo interno e mundo 

externo que muitas das vezes, faz com que os outros grupos ( neste  caso nessa pesquisa 

comunidades africanas e seus  descendentes) criem diferentes estratégias e acionem outros 

conhecimentos guardados no seu íntimo que produz outros caminhos  que auxiliam para 

pensar em  constituições de conhecimentos  de resistências.  

Ao se postar diante do mundo, as comunidades negras elaboram seus conhecimentos 

que se interconectam com as outras essências de explicação do comportamento humano, 

pois como toda partícula, potencializa sua importância   no universo.  Sua existência torna-se 

peculiar, subjetivo e específico a partir do ponto que analisa e processa a exposição empírica 

que foram submetidos ao longo do tempo.  Como o vinho que precisar fermentar por muito 

tempo para mudar o seu sabor e ganhar o seu valor peculiar perante seus apreciadores ou 

como o assento da massa que precisa “descansar” antes de assar e virar alimento. 

Esse toque de mágica cotidiana nos ajuda a pensar na dimensão afetiva e temporal 

dos processos de resistência, elaborados nas dinâmicas sociais de reivindicação e 

permanência que emergem dos diferentes núcleos que compõem as relações da vida 

humana. Nessa relação se produz uma dimensão que transita na compreensão dos 

intervalos entre o sentimento e a ação. O intervalo transforma-se em um momento, no qual, 

experimentamos, e decompomos o conhecimento, a partir da forma que nos colocamos no 

mundo e ao repensar o conhecimento produzido pelo grupo que pertencemos, que circula, 

em nossas práticas corriqueiras. Estamos todo tempo revisitando um conhecimento, lato e 

estrito, que compõem a forma que pensamos os fenômenos produzidos socialmente. O que 

é de se estranhar, é  pensar no domínio de certos conhecimentos, e de certas metodologias, 

para explicar específicos fenômenos, permeados de poder que corrompem e elaboram um 

certo egoísmo acadêmico, mesmo que subjetivo e exacerbado, o que nos induz, a priorizar 

certos instrumentos provocadores das paixões estritas na forma institucionalizada, social de 

existir, que se autodeterminou, enquanto eficaz. 

Disso decorrem os vazios, produzidos sobre os outros grupos que foram 

relegados(mulheres, gays, trans, ciganos, indígenas...) sem conhecimento e sem 

metodologia de pesquisa, ou seja, sem nenhum rigor acadêmico, o que faz justificar e   
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desestabilizar o reconhecimento da compreensão que temos de si mesmo e do mundo. 

Afinal, fomos levando a concentra demais num ponto, sem levar em consideração que a 

realidade é um sistema e que, portanto, tem interligações, perfazendo-se sempre por mais 

de um ponto. Assim, nessa corrida epistemológica ficamos em desvantagem, enfraquecido, 

o que não favoreceu a produção de um ponto de equilíbrio. Toda as nossas críticas que 

buscaram romper com o sentido clássico de produção do saber, produziu novas atitudes e 

originaram uma outra forma de ler, ver, falar e sentir o mundo e de produzir uma 

investigação da problemática dos afetos que seja deslocada para uma dimensão 

intersubjetiva. O que faz pensar, em uma possível área intermediária que produza um 

campo relacional, que se interajam e interpenetrem-se ou que desconstruam literalmente 

com esse modelo.  

Dessa maneira, é impossível pensar na produção acadêmica direcionada aos estudos 

do modo de vida das populações negras sem ouvir os ecos do passado, sem sentir o medo 

no presente, cravados em nossos corpos, almas e em nossas mentes; Aparentemente parece 

estranho, esses ecos e medos ainda fazerem sentidos em nossas percepções sensoriais. 

Sendo que, as reflexões produzidas nos espelhos da vida social, ainda ofuscam muitas 

imagens, que no presente, carecem de formas e de sentidos. Com isso, é fundamental 

elaborar novas interfaces metodológicas para leituras sociais que ativem os sentidos, a fim 

de que a percepção possa ser produzida para além de nossos corpos.  

Penso as metodologias de uma pesquisa na mesma perspectiva de Guimarães Rosa, 

especificamente, olhando para uma terceira margem como possibilidade de análise60. Outra 

margem, onde as duas anteriores se encontrariam para ampliar as balizas da produção do 

saber em fluxo, no turbilhão das ações, experiências e práticas humanas. Surgindo assim, 

margens borradas, porosas, rabiscadas que possibilitem pensar em novos caminhos que 

ajudem a produção de polissemias. Portanto, a intensidade dos fluxos metodológicos da 

pesquisa transita como os meandros que criam suas curvas sinuosas, que altera o percurso 

de um rio ou do seu transbordar, que se dá entre o laminar (velocidade lenta, uniforme) e o 

turbulento (a velocidade acelerada, variável) produzindo diferentes oscilações que alteram o 
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traçado do rio e seus processos de modulações, nesse caso, pode-se ressaltar que a 

alteração das metodologias, abre um espaço para pensar nas epistemologias críticas e nas 

novas formulações de se fazer pesquisa, nos desafios éticos e nas tensões políticas 

ocasionadas no modo de pensar e elaborar o conhecimento científico. 

No caso das reflexões decoloniais61 nos dias atuais, observa-se, que esta,  tornou-se 

uma palavra extremamente utilizada, para distinguir-se do projeto colonial que busca, ora, 

afirmar  as rupturas coloniais e ora, apresentar  a permanência  e continuidade  das práticas  

de violência e opressão que  se encontram latente,  ainda no presente, em nossos cotidiano. 

Por um lado, as ponderações encontram-se atreladas aos estudos interdisciplinares, visto 

que, as perspectivas decoloniais foram institucionalizadas nas universidades e nas pautas 

dos movimentos sociais, enquanto um campo múltiplo de possibilidades de aproximação e 

diálogos com diferentes disciplinas, para entender uma área ou um problema, a fim de 

propor novos paradigmas de desenvolvimento, embora por outro lado, sejam questionados 

por não apresentarem um método específico. Nas palavras de Maldonado-Torres “A 

formação dos chamados estudos interdisciplinares na academia suscitou, há várias décadas, 

uma observação esquizofrênica”, visto que, um ponto chave para legitimar a racionalidade 

científica é  adotar um método; ausência e o afastamento do mesmo, faz com que os 

espaços interdisciplinares sejam rotulados ou  concebidos como espaços, menos racionais e 

rigorosos que os fornecidos por um campo disciplinar, ocasionando, uma vigilância nas 
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produções  elaboradas nos espaços interdisciplinares, e sinalizando a  necessidade de ter 

disciplinas fortes, embora o oposto não seja necessária e igualmente certo, mesmo que, em 

alguns momentos, utilizem de forma indireta de saberes decoloniais,  e apontem para o 

caráter secundário das interdisciplinas62. 

Destarte, ressalto que  ao adentrar nessa seara, caminho conscientemente  

observando os perigos que podem aparecer nesse percurso ao tentar dilatar  e transbordar 

as fronteiras estabelecidas entre as disciplinas, visto que faz parte do ofício do pesquisador 

entender e sofrer certos perigos ao resolver se expor com uma nova maneira de transmutar 

o olhar, como um prisma que potencializa diferentes imagens que são carregadas de 

múltiplas leituras sobre o mesmo objeto a partir de um ponto de vista. Com isso, o que 

estamos fazendo é observando com as ciências ocidentais construir suas fronteiras com o 

intuito de conservar suas verdades que justifica suas práticas de dominação, ou seja, o seu 

território sagrado, pode questionar, ou chancelar para si diferentes saberes que se encontre 

em sua posse, atacando e constrangendo outros campos de manusear seus objetos  que no 

final das contas, mesmo com roupagens inter, multi ou transdisciplinar, é  encaixado  em um 

campo disciplinar que justifica sua existência, separação e perpetuação, com isso, de forma 

imaginária ao  sustentar  que suas fronteiras não sejam infiltradas nas disputas travadas pela 

manutenção do poder.  

Com isso, mesmo sabendo da importância e da contribuição dos debates travados 

entre os diferentes campos de produção do saber no último século e que tenham 

conseguidos resultados  formidáveis, ao problematizar um caminho inter, trans ou 

multidisciplinar para produzir novas interfaces de leituras  das esferas sociais, acredito que 

as alterações nesse universo vão para além dessas vertentes, enfatizo que seja uma 

perspectiva indisciplinar que tenha movido todas as alterações nas plasticidades dessa 

paisagens, cujas formas de, pensar,  transmitir e aplicar os saberes produzidos alterou a 

maneira de lidar com os saberes disciplinados que são canonizados com metas balizares a 

serem seguidas, assim as epistemologias, ontologias e métodos foram pontos de 

questionamentos, uma vez que na indisciplina se podem pensar em outros caminhos que 
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não foram traçados, percorridos para se entender outras formas de captar o saber. Isso não 

quer dizer que não observe, em uma dimensão especifica a contribuição dessa vertente de 

se pensar o conhecimento que resultou em extraordinários resultados que foram obtidos.  

A metodologia parafuso enquanto uma proposta antirracista, Gira, se aprofunda 

verticalmente, e pode sair superficialmente pensando na metáfora do parafuso, gira para  se 

introduzir  em determinado espaço pode ser apertado para caber naquele espaço, mais 

pode também ser atarraxado para sair do espaço, ele está no eterno  movimento  em torno 

de si mesmo, demonstrando as diferentes formas que os sujeitos se apropriam  das suas 

realidades e se posiciona frente a essa sociedade racista , são as estratégias, e demarcar  que 

esse corpo produz  estratégias,  que muitas das vezes, pode ser   de visibilidade,  não de uma 

visibilidade que questione esse lugar, mais que a partir  da resistência, se reconstrói  ao 

longo tempo. Além de atrair ou de constrói em torno de si, um campo de defesa através do 

giro, porque não é fixo, não é um prego, com uma única dimensão, é um parafuso. E ele, 

para ser parafuso, e para dá conta da tarefa mecânica dele, de adentrar espaço, sustentar 

espaço, sustentar coisas, atarraxar coisas, unir laços epistêmicos, ele só funciona girando, e 

esse giro constituem um certo campo de percepção.  Ou seja, eles estão em uma 

coletividade, mais no mesmo tempo estão constituindo um campo   em torno de si, em 

torno do seu corpo, o que expressa sua subjetividade e o que amplia suas vivências e 

experiências dentro da sociedade.  

Por fim, os procedimentos metodológicos que foram apresentados aqui nesse artigo, 

de forma inicial, estão intrinsicamente interligados com o que denomino de metodologia 

parafuso que está relacionado as experiências das populações negras que não se passam 

apenas no lugar da natureza, da realidade, do evento, nem tampouco do lado da 

representação, da cultura, da subjetividade, da ideia ou da narrativa. Passa entre elas, no 

indiscernimento das divisões, na mistura dos variados elementos, conectadas e articuladas 

com as vivências e com os conhecimentos produzidos e deixados nas diferentes 

comunidades negras de nosso país. Ela se passa nessa interseção dessas margens, a do devir, 

do fluxo; do deslocamento e do conflito; que parte da minha vivência com um grupo 

parafuso da cidade de Lagarto Sergipe, cuja prática demonstra os processos de resistências 

construídos dentro do grupo. Pegarei emprestado, metaforicamente, o movimento 

produzindo pelo grupo na ora da dança para pensar as dinâmicas do racismo na internet e o 
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transi que os componentes experimentam ajudou a pensar como cada um que compõem 

esse grupo experimenta esses atos e constroem as suas estratégias de combate e luta; 

elemento central que auxiliou na reflexão do racismo no ciberespaço.  

Dessa maneira, ao seguir os fios condutores da vida social podem-se captar as 

diferentes formas, maneiras, estratégias e caminhos escolhidos; é utilizar diferentes pontos 

que produzem distintos bordados, carregados de diferentes linguagens e significados. Assim, 

ao acessar os repertórios de experiências guardados no nosso íntimo das pessoas, de um 

grupo, adentra-se em mundo de múltiplos conhecimentos tecidos e produzidos socialmente. 

Dessa maneira, a metodologia parafuso buscou conecta os saberes e experiências da 

população negra, elaborados em diferentes situações e contextos, com os saberes 

acadêmicos, procurando chegar nessa outra margem.  

Portanto, tentarei mergulhar nesse oceano de saber, tentando perceber as 

demandas que permeiam as discussões, além de aguçar minha sensibilidade para trazer e 

montar os fragmentos espalhados nessas vivências que permitiu-nos apreciar, com efeito, a 

conjugação de perspectivas de análise, e as diferentes intencionalidades de investigação que 

assinala a relevância desses conhecimentos ao trata de aspectos metodológicos, das diversas 

formas e de diferentes posicionamentos analítico pensando em contextos distintos de 

investigação, no interior das culturas múltiplas e cheia de contrastes.  
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O AGENCIAMENTO DO PORTUGUÊS INDÍGENA COMO AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA: FORMAS 
DE TERRITORIALIZAR E SUBVERTER O MEIO ACADÊMICO ATRAVÉS DA ESCRITA63 

 
Amanda Jardim64  

 
Resumo 
A língua portuguesa dificilmente é identificada como um símbolo tradicional de indianidade, o que poderíamos 
dizer sobre o português xakriabá ou o português acadêmico xakriabá? Qual a receptividade da escrita nessa 
língua em contextos acadêmicos? É acionada com qual intenção? Procurarei responder essas e outras questões 
buscando, através da trajetória acadêmica da liderança indígena Célia Xakriabá, reflexões que podem contribuir 
na discussão sobre afirmação identitária, territorialização e indigenização do/no meio acadêmico.  

 
Palavras-chave: Xakriabá; acadêmicos indígenas; português indígena; escrita acadêmica; liderança. 
 

Esse trabalho busca discutir sobre como o português indígena, em especial a sua 

variedade étnico-linguística xakriabá, ainda não tem seu devido reconhecimento como língua 

falada ou escrita no espaço acadêmico. Para melhor delinear esse argumento estruturei o 

texto em duas seções. Na primeira seção faço uma apresentação sobre em que consiste ser o 

português xacriabá apoiando-me nos trabalhos das pesquisadoras xacriabá Oliveira e 

Barbosa (2016), Oliveira (2016) e Lopes (2016). As autoras tratam especificamente sobre a 

circulação da língua na terra indígena e de um gênero linguístico chamado Loas. Na segunda 

seção, tento avançar um pouco mais na discussão sobre os usos do português xacriabá para 

além daqueles realizados no território. Atenho-me a analisar o uso de tal português no meio 

acadêmico em sua forma escrita, presente, por exemplo, em TCC’s e dissertações, algo que 

venho chamando de português acadêmico xacriabá. Na segunda seção, percebo como os 

recursos linguísticos desse português são recebidos pela comunidade acadêmica e incluo 

meus estranhamentos como parte dessa abordagem. Na terceira seção teço algumas 

considerações sobre como o português acadêmico xacriabá pode ser entendido enquanto 

ferramenta agenciada para territorializar e subverter o meio acadêmico através da escrita, 

ou como uma forma possível (e necessária) para estabelecer diálogos inter epistemológicos 

no ambiente acadêmico brasileiro. As duas últimas seções foram escritas inspirada na 

trajetória acadêmica da liderança indígena Célia Xakriabá, minha principal interlocutora de 
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 Esse trabalho é uma versão modificada de outro apresentado na 43ª ANPOCS. 
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pesquisa, e conta com contribuições e reflexões da mesma acerca da presença indígena no 

meio acadêmico. 

 

O PORTUGUÊS XAKRIABÁ  

O português indígena, em sua ampla variedade étnico-linguística, falado ou escrito, 

não tem seu devido reconhecimento como língua, pois: “a língua portuguesa não é 

comumente identificada como um símbolo tradicional de indianidade [...] Aqueles que 

acreditam que essa seria uma variedade bastarda, ilegítima da língua nacional, o fazem por 

operarem com uma noção equivocada do que seja uma língua” (MAHER, 2006, p.33). O que 

poderíamos dizer sobre o português xakriabá? Como se dá o reconhecimento dessa língua? 

Quais são seus usos? Qual a receptividade da escrita nessa língua em contextos acadêmicos?  

Antes de tudo é necessário compreender o que é o português xakriabá65, uma língua 

indígena marcada não só pela influência da Língua Portuguesa Brasileira, reconhecida como 

língua falada nacionalmente. Oliveria e Barbosa (2016) trazem contribuições para pensarmos 

sobre o que é o português xacriabá: 

 

(...) muitas pessoas que pensam que a língua portuguesa que nós Xacriabá falamos 
é o português do colonizador, o português padrão, portanto, não é língua indígena, 
que a língua indígena é o Akwen. É certo que as nossas gerações passadas falavam 
a língua Akwen, que era a nossa língua materna, mas eles foram obrigados a deixar 
de falar e começar a se comunicar em outra língua, o português. Mas não houve 
uma adaptação ao português padrão, exatamente como se pronúncia as palavras, 
mas sim uma mistura de línguas. Então, independente da forma como eles 
falavam, com variações do português, era uma segunda língua indígena, falada por 
pessoas indígenas, e cada palavra trazia consigo o seu significado e o seu valor. E 

                                                      

65
 O povo Xakriabá localiza-se no norte de Minas Gerais, na região próxima ao município de São João das 

Missões. A Terra Indígena Xakriabá (TIX) é compreendida por duas áreas contíguas localizadas no interior do 
sertão que se estende à margem oeste do Rio São Francisco: TI Xakriabá (homologada em 1987) e TI Xakriabá 
Rancharia (homologada em 2003). Os Xakriabá estão classificados no tronco étnico-linguístico Macro-Jê, 
Família Jê, língua Akwe, dialetos Xávante, Xerénte e Xakriabá, sendo esse último não mais falado. A etnia 
consiste na maior população indígena do estado, composta por algo em torno de 10.500 habitantes 
distribuídos em 34 aldeias, apenas no território legalmente reconhecido (LOPES, 2016).  A exemplo de outros 
povos indígenas, notadamente no Nordeste brasileiro, os Xakriabá passaram, ao longo da segunda metade do 
século XX, por um processo político de reivindicação do território e afirmação identitária, chamado de 
“emergência étnica”e “etnogênese” (OLIVEIRA, J.P., 1999).  

 



186 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

nós remanescentes desta geração, falamos hoje a língua portuguesa, como 
primeira língua. (OLIVEIRA & BARBOSA, 2016, P.44, negrito meu) 
 

Segundo Oliveira e Barbosa(2016), o reconhecimento do português xakriabá como 

língua é “algo novo” e ainda está marcadamente atrelado ao processo colonial: “traz à tona 

as memórias do colonialismo, da escravidão e da extinção de muitos povos indígenas no 

Brasil, e, com eles foram extintas suas línguas de origem” (p.49). Entretanto, as mesmas 

autoras destacam como esse mesmo processo pode ser identificado como de “mistura de 

línguas”, ou seja, de apropriação da língua do “colono”, decorrente das relações interétnicas 

estabelecidas no contato entre línguas. Embora elas não definam historicamente como teria 

se dado esse contato, talvez pela existência de uma descontinuidade histórica desse 

processo, também talvez porque a figura do colono português possa ser traduzidas em 

outras como a dos fazendeiros, posseiros, população envolvente (“vilarejo próximo, fora da 

a reserva”, p.21), com as quais o Xakriabá tem mantido relações ao longo dos séculos 

passados, as autoras ressaltam a possibilidade do português xacriabá ser tomado como um 

diacrítico étnico.  

De acordo com Luzionira de Souza Lopes (2016), a língua nativa ou de origem, o 

dialeto Xakriabá, não é mais falado tendo em vista o histórico de extermínio linguístico. Em 

seu trabalho a autora cita o relato de uma liderança que narra sobre a proibição de se falar 

na língua de origem:  

Os velhos contam que os brancos proibiram meu povo Xakriabá de falarem o 
idioma... Eles não queriam que os índios falassem na língua porque eles não 
entendiam... Tinham medo que os índios planejassem alguma coisa contra eles, 
fizessem combinação falando na língua... Por isso eles forçaram os índios a falarem 
só o português. (SILVEIRA APUD LOPES, 2016, p.14) 
 

Segundo a mesma autora, como não existem falantes do dialeto Xakriabá, o Akwen, língua 

falada pelo povo Xerente, foi adotado como língua indígena a ser ensinada nas escolas do território. 

Os Xerente pertencem ao mesmo tronco linguístico dos Xakriabá, o macro Jê.  As iniciativas de 

recuperação da língua nativa promovidas por intercâmbios linguísticos entre os dois povos fazem 

parte do processo de retomada da cultura66. Acredito que parte dessa iniciativa tem sido mobilizada 
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 Há de se fazer um parêntesis em relação a citação de Oliveira e Barbosa (2016) supracitada. As autoras 

identificam o Akwen como língua de origem, embora os estudos linguísticos identifiquem o dialeto Xakriabá. A 
meu ver, as autoras estão a construir uma memória simbólica que vincula a retomada da língua Akwen como 
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pela instituição da educação escolar indígena bilíngue em 1995 no território xakriabá, quando as 

escolas indígenas passam a ser pensadas a partir de demandas locais, mas também associadas a 

políticas públicas que viabilizariam a existência de tais escolas. 

O português xakriabá, diferente da língua Akwen, é falado por todos na terra 

indígena e pode ser entendido como um português de “sotaque específico” (LOPES,2016). As 

autoras Oliveira e Barbosa (2016), reconhecem-no como “português da aldeia”. Na oralidade 

é definido como: 

Aquele falado quando a gente ia pros casamentos, quando via os mais velhos 
falando as Loas; quando a gente senta com os mais velhos, os tios, as tias, avós, aí 
eles começam a contar um causo (...) é o português indígena, que é diferenciado, 
tem a sua entoação diferenciada, não é algo inventado, é algo que tá, sem dúvida, 
presente no território Xakriabá, que varia de aldeia pra aldeia, que tem uma 
simplicidade imensa nessa variedade de falar, de comunicar. (relato de Célia 
Xakriabá apud JARDIM, 2016, p. 60). 

 

Composta por versos com rimas, as Loas são um gênero linguístico próprio do 

português xacriabá. Elas são proferidas durante as celebrações de casamento e são 

manejadas de acordo com um regime de propriedade específico e apresentadas 

exclusivamente na forma oral. Aquele que entoa as Loas é denominado jogador. Para obter 

um bom desempenho cabe aos jogadores proclamarem o maior número de composições 

durante a festa de casamento que ocorre noite adentro, o que evidencia um caráter de 

duelo, disputa ou desafio. Cada jogador possui exclusividade no uso de seus versos com 

rimas por ser veiculada oralmente, exige-se do jogador tanto a memorização quanto a 

capacidade de criação de maneira improvisada das Loas, uma vez que seu “estoque” pode 

acabar durante sua performance. Os conteúdos das Loas variam entre orientações e 

prescrições para um casamento bem sucedido, dirigidas diretamente aos noivos e temas 

relacionados à conjuntura política do país, aos direitos indígenas, etc. Quando os versos 

rimados são proferidos ou escritos em outros contextos, como o acadêmico, são 

denominados poemas ou poesias. Em tais usos, segue-se uma estruturação próxima a das 

Loas, o que leva Lopes (2016) a considerá-los apropriações ou transcrições das Loas. 

                                                                                                                                                                      

língua de seus ancestrais e como elemento diacrítico da identidade xacriabá. Embora possa parecer haver uma 
confusão entre qual é a língua de origem efetivamente, o critério da autenticidade parece ter pouca relevância 
aqui.  
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Oliveira e Barbosa (2016) fazem a reticência de que o português xakriabá circula mais 

na forma oral do que na escrita. Também, as mesmas autoras ressaltam que há a 

prevalência do ensino do português na norma culta nas escolas, entretanto o português 

xakriabá ainda aparece em destaque na fala e escrita dos alunos. Além das redações 

escolares, pode-se dizer o português xacriabá escrito está redigido em diários, avisos de 

reuniões, lista de compras, cartazes, nas redes sociais, etc, espaços onde circulam a cultura 

escrita (GERKEN  ET AL, 2014).  

O reconhecimento do português xakriabá como língua indígena deve ser entendido 

entremeado a outros processos como os de reivindicação do território e de afirmação 

identitária. Pode-se dizer que os Xakriabá passaram por um processo compreendido como 

de “emergência étnica” ao longo da segunda metade do século XX, processo que envolveu 

interesses distintos aos da sociedade envolvente e, com isso, muitos conflitos agrários. Nas 

últimas décadas, o povo xakriabá, especialmente a juventude xakriabá, tem feito 

enfrentamentos diretos com os fazendeiros nos processos de retomada do território, tem se 

mobilizado para promover o resgate67 da cultura e afirmação da identidade étnica 

(XAKRIABÁ CORRÊA, 2018). Vale notar que a educação indígena tem desempenhado papel 

fundamental na afirmação identitária, inclusive no que diz respeito ao processo de 

revitalização linguística (GOMES, 2006).  

 Outra questão merece ser destacada. Ainda que a presença de tal população 

indígena no estado de Minas Gerais tenha sido largamente documentada em fontes 

históricas (relatos de viajantes, tratados de geografia, etnologia e história) dos séculos XIX e 

XX (SANTOS, 1997), os Xakriabá só foram reconhecidos pelo Estado brasileiro como povo 

indígena durante a década de 1970. A autodesignação Xakriabá vincula-se ao contexto dos 

contatos com a Funai (Fundação Nacional do Índio), durante a década de 1970 (IBDEM). A 

criação do Posto Indígena da Funai, em 1973, foi uma resposta às ações violentas de 

fazendeiros contra os Xakriabá, denunciadas pelas lideranças indígenas. Ainda que o Posto 

se configure como um marco importante no processo de reconhecimento desta etnia, sua 

                                                      

67
 As expressões “recuperar” ou “resgatar” contidas aqui referem-se a “retomada da cultura”, conceito nativo 

que faz alusão a retomada territorial, compreendido por R. Santos (2014) como pegar de volta algo que havia 
sido perdido e dar continuidade a algo que havia sido interrompido. 
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criação não garantiu a imediata demarcação de seu território. Pelo contrário, a 

intensificação de conflitos fundiários somada aos limites da legislação e da política 

indigenista da época se estendeu até a homologação ocorrida em 1987, após uma trágica 

chacina de lideranças indígenas. 

Assim como o reconhecimento territorial e identitário entre os xakriabá se constituiu 

a partir do contato interétnico, ou seja, em relação a uma alteridade não indígena, a 

reivindicação do português xakriabá como língua deve ser entendido decorrente dos 

processos de colonização. Embora não haja um pedido formal ante o Estado de 

reconhecimento do português xakriabá como língua nativa ou como língua a ser ensinada 

nas escolas, algo que merece ser melhor investigado, ele é amplamente falado por todos no 

território indígena, mas não só nele.  

 A circulação do português xakriabá não está restrita a terra indígena e se dá nos 

diversos espaços ocupados pelos xakriabás, inclusive o meio acadêmico. Em razão da 

inserção das escolas no território xakriabá desde 1997 e formação de indígenas no ensino 

médio, estudantes xakriabá ingressam em diversas universidades brasileiras e uma produção 

relevante de trabalhos acadêmicos tem sido produzida68. A ausência histórica de xakriabás 

no meio acadêmico aos poucos vem sendo transformada, um dos efeitos das políticas de 

ações afirmativas em desenvolvimento no ensino superior nas últimas décadas. O inusitado 

da presença indígena traz consigo outras formas de produção de escritas, de conhecimentos, 

de resistência.  Com a inauguração desse cenário lanço a seguinte questão: como o 

português xakriabá que circula sem restrições no território pode ser compreendido quando 

acionado em outros espaços não falantes nem escreventes do mesmo? 

 

PORTUGUÊS ACADÊMICO XAKRIABÁ 

Para tentar responder à questão colocada no fim da seção anterior, busco na 

trajetória acadêmica de Célia Nunes Corrêa Xakriabá explicitar a existência de um profundo 

                                                      

68
 Para se ter uma dimensão de tal produção apresento dados referindo-me ao caso da licenciatura indígena Fiei/Reuni da 

UFMG. Um número expressivo de estudantes Xakriabá vem se formando, tendo até 2018, contabilizado 98 graduados. Uma 
produção substancial de TCC’s (Trabalhos de Conclusão de Curso) foi produzido: sessenta e dois (62). A diferença entre o 
número de graduados formados e produções elaboradas é devido a de produção em co-autoria. (Dados retirados do site: 
https://www.biblio.fae.ufmg.br/monografias/monografias_index.htm) 
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desconhecimento por parte da comunidade acadêmica sobre o que é o português indígena. 

Coloco em relevo as formas como foram recebidas as redações acadêmicas de Célia pela 

comunidade universitária e incluo meus próprios estranhamentos acerca dos recursos 

linguísticos utilizado por Célia em sua produção acadêmica. Antes de trazer as minhas 

reflexões sobre o meu contato inicial com sua escrita, faço uma breve apresentação da 

liderança. 

Célia Nunes Corrêa Xakriabá, graduou-se na licenciatura indígena Fiei/UFMG 

(Formação Intercultural de Educadores Indígenas da Universidade Federal de Minas Gerais) 

em 2013, tornou-se mestra pelo MESPT/UnB (Mestrado em Sustentabilidade Junto à Povos e 

Terras Tradicionais da Universidade de Brasília) em 2018 e atualmente é doutoranda em 

Antropologia pela UFMG/PPGAN (Programa de Pós Graduação em Antropologia). Durante a 

graduação e mestrado se despontou como liderança indígena, valendo-se de uma série de 

aprendizados de sua formação “territorializada” 69 e acadêmica para atuar nas variadas 

instâncias políticas do movimento indígena. Ao circular pelo espaço acadêmico e outros, tem 

criado formas interessantes de estabelecer diálogos entre as epistemes xakriabá e o 

conhecimento acadêmico ocidental.  

Feita essa breve apresentação da liderança, volto a ponderar sobre sua escrita, não 

sem antes dizer como a conheci. Nos encontramos quando ela cursava a licenciatura 

indígena e eu a graduação em Antropologia na UFMG em 2011. Em tal circunstância 

desconhecia a existência de povos indígenas em Minas Gerais, ainda mais na Universidade. 

Mal tinha ouvido falar sobre os povos Xakriabá, Maxacali e Pataxó, que são maioria no curso 

da licenciatura indígena, menos ainda dos Xukuru-Kariri, Krenak, Pankararu, Kaxixó, dentre 

outros povos indígenas mineiros. Desconhecia suas histórias de contato e o processo 

avassalador de desterritorialização pelo qual passaram e passam. Tais desconhecimentos me 

levaram a frequentar uma disciplina, no segundo ano de graduação junto aos estudantes 

indígenas da licenciatura Fiei.  

Pouco tempo depois (acredito que motivada por esse e outros encontros), em 2015, 

desenvolvi o interesse em pesquisar a presença indígena na universidade, particularmente o 

                                                      
69

 O termo formação “territorializada” faz referência a outro, “educação territorializada”, que, segundo Célia Nunes Corrêa 
Xakriabá (2018) seria: a “relação (...) permeada pela interação com o território” (2018:11). 
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ingresso e a permanência dos estudantes indígenas no curso Fiei da UFMG. Como já havia 

estabelecido uma maior proximidade com Célia e seu irmão, Edgar, achei oportuno tomar o 

recorte étnico e familiar como fio condutor, desenvolvendo minha análise sobre suas 

narrativas a respeito de suas trajetórias na licenciatura. Dentre os temas que pude explanar 

no meu TCC, o da produção acadêmica me despertou maior entusiasmo. Tomei os trabalhos 

de conclusão de curso (TCC’s defendidos em 2013) dos irmãos, memoriais, trabalhos 

acadêmicos para as disciplinas, como objeto de estudo.  

Anos após conhece-la e estabelecer vínculos de amizade e comadrio, como não 

indígena e pesquisadora entre os Xakriabá, observadora e leitora da produção intelectual de 

Célia, não pude hesitar em banalizar os meus primeiros contatos com seus textos 

acadêmicos. Atualmente, tendo definido como objeto de pesquisa a escrita acadêmica 

xakriabá, em particular a da referida liderança, revisitei minhas primeiras inquietações ante 

tal escrita.  

As iniciais leituras do texto acadêmico de Célia mobilizaram certo incômodo em mim. 

A causa desse incômodo era sobretudo quanto à forma dos textos. Percebia a falta de 

pontuação em alguns períodos, a ausência de conjugação verbal, de gênero, de conectores 

de coesão como algo negativo. O uso escasso de referências bibliográficas que discutem a 

teoria clássica também era algo estranho a mim. Quanto ao conteúdo, observava alguns 

excessos. O uso em demasia do tom poético, militante, subjetivo e biográfico. Nada 

convencional para um texto acadêmico. Cito a seguir um trecho de seu TCC e de sua 

dissertação. Convido o(a) leitor(a) não indígena a também expurgar seus estranhamentos 

em um exercício de reflexividade: 

 

O tema “ pintura corporal e espiritualidade”, foi a principal base; que me orientou 
durante toda minha pesquisa. A principio pensava tomá-lo como tema, porque 
como me refiro no meu trabalho, a pintura corporal além dos seu traços, queria 
compreender mas o significado simbólico, do sentimento de colocar a pintura no 
corpo. Mostrando esta outra forma de ver a pintura juntamente com 
espiritualidade, vendo muitas vezes a narração do pajé vicente, dizendo que o 
momento que se pinta é um ritual, mas que o processo todo de fazer a tinta 
colocar no corpo também si torna parte, por que vai trazendo vários elementos 
para este processo. (...) Ou seja a “espiritualidade” que apresento são todos este 
conhecimento da ciência  que o pajé nos mostra . Do poder da força que esta em 
todo ciclo do corpo e do espirito, fazendo estabelecendo uma conexão de energia, 
do que si pode ver e daquilo que é sentindo, transformando o corpo também com 
proteção. (NUNES, 2013, p. 9-10) 
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Nem todo conhecimento dá conta de ser guardado em um livro 
Se encontra no território e no epistemológico nativo. 
Produzindo seus conceitos, inspirado no corpo da vivência, 
Tecendo nossas narrativas por meio da experiência. 
Os nossos mestres são os mais velhos que na palavra carrega 
identidade, 
Se a academia forma seus mestres e doutores, 
Nós também formamos doutores da oralidade. 
A força desta ciência do territorio , muitos não têm o poder de ver, 
Pois a força da oralidade, nem tudo se pode escrever. 
Existe a universidade da vida e a vida na universidade, 
Estar na academia só tem sentindo se não exterminar a identidade. 
Na luta também adquirimos conhecimento 
Portanto toda luta é epistêmica, 
Não á lugar de um único saber isso seria matar a “diferença”. 
Muitas vezes a sociedade se assusta quando se fala no etnocídio, 
sendo que na academia somos vítimas da produção do epistemicídio. 
Quando tentam negar o nosso conhecimento , 
É uma violência física e simbolicamente, 
Quando negam o território e o nosso saber, nos matam coletivamente. 
Muitos conhecimento se materializam 
Outros carregam imaterialidade, 
O conhecimento que não é palpável porque carrega subjetividade. 
A luta pelo território nos ensina, prepara-nos em outra dimensão 
Se na retomada (de terra) enfrentamos os fazendeiros. 
Na academia enfrentamos a sua geração. 
Na retomada enfrentamos armas de fogo, 
Viver lá é uma incerteza. 
Já na academia a arma que nos aponta é a escrita e a caneta. 
A tutelagem apreende mentes e corpos 
Resulta em violencia e opressão, 
Mas enquanto povos, reagimos e superamos com a força e expressão.  

                                  (XAKRIABÁ
70

, 2018, p. 96-97 [itálico da autora) 

 

Como o(a) leitor(a) pode perceber, trata-se de uma escrita orientada pela oralidade, 

por referenciais teóricos que se encontram no conhecimento transmitido oralmente. 

Confesso que li em voz alta o primeiro trecho para compreendê-lo. Entretanto, seguia 

tentando buscar algo familiar em sua escrita, talvez algo que se aproximasse dos meus 

referenciais textuais. Mas .... Por quê?  

Assumi uma postura crítica ante meus preconceitos linguísticos. Coloquei a prova 

minhas compreensões de falta ou de excesso. No mínimo, podem ser classificadas como 

etnocêntricas. Vi minha escrita inspirada na de autores europeus, em leituras 

                                                      
70

 O nome que aparece na primeira produção acadêmica é Célia Nunes, na segunda Célia Nunes Corrêa Xakriabá, sendo incorporado 

ao nome da autora sua etnia. 
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embranquecedoras, referenciais teóricos e conceitos ocidentais. Era de se esperar. Os 

lugares que circulei como mulher branca, de classe média e universitária pouco me 

proporcionaram refletir sobre a estrutura textual que referendava. O contato com a 

produção acadêmica dos estudantes indígenas virou meu etnocentrismo acadêmico de 

ponta cabeça.  

Minha trajetória acadêmica foi marcada pela fala ou escrita do português “classudo” 

ou “academiquês”. Como uma espécie de ritual de passagem para me formar como 

antropóloga, frequentei disciplinas, corredores de faculdade e ambientes de convívio social 

tentando me expressar em uma linguagem rebuscada. Algo louvável, digno de admiração 

pelos docentes e discentes. Como bem assinala Becker, o ethos acadêmico ou o “viver como 

intelectual ou acadêmico faz com que a pessoa queira se mostrar inteligente para si mesma 

e para os outros. Mas não só inteligente. Também quer se mostrar informada traquejada, 

sofisticada, informal, profissional (...)” (BECKER, 2015, p.57). Assim iniciei meu letramento 

acadêmico, com ganas de ser uma intelectual de fala e escrita difícil. Pouco entendia a 

escrita acadêmica como aquela que “(...) não é a escrita correte, pois vem redigida em uma 

taquigrafia que apenas os integrantes da profissão conseguem decifrar (...) As ideias devem 

ser redigidas de uma forma que fique difícil para os inexperientes entenderem” (Carta de 

Rosanna Hertz apud BECKER, 2015, p. 55-56). Pouco entendia que tratava-se de uma 

linguagem excludente e inacessível à boa parte da população brasileira que custeia, sob a 

forma de impostos, parte das pesquisas realizadas no meio acadêmico. 

Iniciada neste “academiquês”, passei quase todo o meu percurso como graduanda 

reproduzindo-o, até que me deparei com a escrita acadêmica de Célia.  De imediato, quis 

aplicar a gramática do academiquês ao seu texto. Falhei e era de se esperar. Aspirante a ser 

falante e escritora do “português classudo” não compreendia que sua escrita respondia a 

outra gramática, a do português xacriabá, orientada pela oralidade xakriabá.   

Acerca de seu letramento acadêmico, Célia compartilhou algumas considerações 

sobre sua aprendizagem na leitura e escrita acadêmica. Disse que “a consulta constante ao 

dicionário era utilizada quando ao longo do texto apareciam palavras desconhecidas, tais 

como paradoxo, paradigma, protocolo, clichê. Palavras que a gente ia trupicando e 

trupicando, porque a gente não dava conta de avançar na leitura” (JARDIM, 2016, p.60). O 

contato com vocabulário acadêmico era algo totalmente novo pra ela e para seus colegas da 
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licenciatura. Ela ressalta que a linguagem acadêmica era estranha a ela e ainda é para parte 

da comunidade indígena, não cabendo a ela escrever de maneira truncada tornando o 

conhecimento posto no papel incompreensível àqueles pertencentes a sua comunidade. 

Ainda, relata que a escolha por uma escrita mais acessível é consciente e tem a ver com não 

se deixar vencer por uma “retirada muito grade” (ibid), ou seja, por processos de 

embranquecedores da escrita.  

Embora faça essa declaração, Célia confessa que nem sempre foi fácil ter tal 

posicionamento e que recebeu o uso do português xakriabá na escrita com resistência no 

meio acadêmico: 

(...) uma vez uma professora me falou assim: “  Célia de duas uma, ou cê tem 
preguiça ou não sei o que acontece” (...) Porque quando eu escrevo de forma em 
parábola ou de forma entoada, dos mais velhos, que tem esse jeito de falar e de 
conversar, eu consigo pontuar bem o texto, e quando não, eu não sei onde é a 
pontuação (relato de Célia apud JARDIM, 2016, p. 60). 

 

Célia diz que os estudantes têm conseguido maior aceitação quanto às formas 

específicas de se expressarem. De acordo com ela, é importante recorrer à escrita como 

parábola ou poesia, ressaltar a melodia xakriabá no texto, deixar a Loas transcriada fazer 

parte da redação acadêmica.  Compreende também que os estudantes xakriabá devem se 

esforçar minimamente para adequar seus textos a convencional escrita acadêmica, de 

maneira que qualquer integrante do seu povo compreenda seu texto. Sobre fazer esse 

ajuste desafiador, diz que o acesso à universidade se presta a: 

 

(...) não querer mudar meu jeito, a minha forma [...] Porque uma coisa que eu acho 
que colabora muito é a forma de cê escrever, organizar seu texto (...) Agora eu 
acho que o conteúdo deve ser mantido, o conteúdo que conta a sua trajetória. A 
pontuação, as regra, serve pra ajudar, a orientar o seu texto, mas não deve ser 
retirada a sua forma específica de falar (...) porque a gente tem que estudar o 
conteúdo nosso, mas a gente também precisa saber lidar com essa ferramenta 
desse outro mundo também. Porque se não acaba que toda vez que a gente for 
lidar com isso, acabam falando que os povos indígenas não é preparado para lidar 
com esse outro mundo, a gente quer ter essa autonomia de poder conhecer o 
outro e tentar se readaptar também. (relato de Célia apud JARDIM, 2016, P.61) 

 

A escrita de um acadêmico indígena opera na difícil equação entre valorizar o 

conteúdo sem que se deixe de lado as ferramenta[s] desse outro mundo. Algo que muitas 

vezes passou desapercebido por mim.  Não compreendia que a estrutura textual de Célia 
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delimita uma forma própria de se fazer ciência ao utilizar do português xakriabá, ou melhor 

dizendo, o português acadêmico xakriabá para comunicar ou registrar sobre um achado 

científico xakriabá, uma epistemologia nativa ou uma história não compartilhada com um 

público mais amplo. A escrita acadêmica xakriabá pode ser entendida como uma ferramenta 

de luta, já que está orientada pela tradição escrita mas também pela oral e responde a outras 

formas de construção de conhecimento. 

 A gramática do português acadêmico xakriabá parece ser uma composição que vale-se do 

“academiquês” convencionalmente reconhecido pela comunidade acadêmica e também da 

linguagem oral, do português xacriabá falado. Ou seja, o português acadêmico xakriabá não é a 

reprodução escrita na íntegra da oralidade xakriabá, tem o traquejo acadêmico, embora possa ser 

desobediente às regras e normas previstas para a escrita acadêmica. De forma análoga a 

compreensão de Barbosa  e Oliveira (2016) compreendo o português xakriabá como uma apropriação 

do português acadêmico. Apropriação que subverte a escrita acadêmica. 

O que quero salientar com a adoção dessa perspectiva autobiográfica é que a escrita 

de Célia proporcionou-me refletir sobre como meu lugar de pertencimento elogia a tradição 

escrita hegemônica. Também, me fez perceber o meio acadêmico como um espaço para 

(des) embranquecer a escrita, (re) significar parâmetros ocidentalizados. Penso que as 

produções acadêmicas de estudantes indígenas, quilombolas e negros, pode nos levar (e 

aqui direciono a fala aos meus pares, em especial os brancos) a compreender como outros 

modos de se fazer ciência, a partir de epistemologias e escritas outras, pode afetar nossos 

fazeres científicos e, por que não, subverter nossas escritas. 

 

O USO DO PORTUGUÊS XAKRIABA COMO FERRAMENTA SUBVERSORA 

A trajetória acadêmica da liderança indígena Célia Xakriabá nos traz elementos que 

podem contribuir na discussão sobre afirmação identitária, territorialização e indigenização 

do/no meio acadêmico. Como dito acima, Célia iniciou a carreira acadêmica ao ingressar na 

licenciatura indígena Fiei da UFMG e entre os deslocamentos efetuados para cumprir os 

intermódulos do curso e a agenda do movimento indígena se formou. Teve seu acesso 

garantido pelo vestibular indígena, mas sua permanência como discente esteve 

comprometida em alguns momentos.  
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As dificuldades em permanecer no meio acadêmico Célia, foram marcadas por uma 

constante incompreensão da forma e intenção que residia no caráter excludente da escrita 

acadêmica. No processo produtivo de seus trabalhos acadêmicos, Célia diz ter encontrado 

alguma resistência por parte do meio acadêmico em considerá-lo quanto produto voltado à 

comunidade indígena, que vale-se de uma escrita direcionada para tal público. Parece-me 

que o que estave em jogo era o reconhecimento dessa estrutura de texto, dessa escrita, 

dessa linguagem como acadêmica e científica. 

Gomes e Miranda (2014) consideram que “parte significativa da complexidade da 

formação acadêmica de indígenas diz respeito ao inusitado dessa presença no ambiente da 

universidade” (p. 458). Embora a vivência nesse espaço possa ter sido acompanhada de 

episódios de incompreensão do propósito da presença indígena no meio acadêmico, Célia 

considera que seu modo de conduzir as lógicas previstas para um curso de graduação e pós-

graduação pode trazer subsídios para que se repense a forma colonial em que as mesmas se 

perpetuam. Em um trecho de sua dissertação aponta que: 

 
Pensar o processo de descolonização do pensamento requer pensar em 
transformação das estruturas sistêmicas, para transgredir esse pensamento à uma 
educação territorializada, carecemos ter um movimento cotidiano de práticas 
subversivas, para isso se faz necessário reaprender sem se prender, isso significa 
uma retomada de valores. A maior inquietação é pensar como fazê- lo? Não há 
bula, o que podemos fazer é nos burlarmos com os vícios de pensamento obscuros 
já existentes.  
Subverter requer colocar nosso corpo e mente em ação, isso provoca 
deslocamento, portanto não à outra alternativa se não a de começa-lo e faze-lo. 
Mas como começar? Comece fazendo por algum lugar, antes de qualquer coisa, o 
única pista que eu daria; seria, aprenda a se descalçar dos sapatos que usou para 
percorrer o caminhos e acessar os conhecimentos teórico produzido no centro, e 
deixe os pés tocarem no chão no território, esses sapatos que já estarão pequenos 
e não caberá os pés coletivos, ele apertará tanto a nossa mente, que limitará o 
acessarmos o conhecimento no território do corpo.  

   (XAKRIABÁ, 2018, p. 209-210, negrito meu, itálico da autora) 

 

A meu ver, quando Célia escreve no português acadêmico xacriabá, em uma 

perspectiva decolonial, educa de maneira territorializada o meio acadêmico, aponta que 

devem ser criadas estratégias para decolonizar a linguagem acadêmica e não assumí-la em 

sua integralidade colonial. Mas não só.  

 Através da trajetória de Célia, podemos entender a presença indígena no meio acadêmico 

em seu ímpeto de indigenizar as convencionais formas de produção científica. Como muitas vezes 

ouvi Célia dizer, o propósito da presença indígena na Universidade está na “ entrada de seus corpos 
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na Universidade, mas também na entrada de suas ideias”. Podemos perceber “a entrada das ideias 

indígenas ”como territorialização do meio acadêmico. Essa se dá no sentido de uma territorialidade 

ampliada, quando os indígenas adentram a Universidade deixam adentrar suas formas epistêmicas e, 

de certa maneira, o território está ali presente através de seus corpos, entendidos por Célia como 

“corpos-territórios” (XAKRIABÁ, 2018,p.133). Penso que as produções acadêmicas de Célia, podem 

contribuir para afetar nossas escritas, criar novos horizontes epistemológicos, um horizonte onde 

descalçar sapatos apertados pode ser o início de um caminhar para além das normas e dos códigos 

universalizantes.  
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“NÓS POR NÓS71”: UMA REFLEXÃO SOBRE O PROTAGONISMO NEGRO NO FAZER 
CIENTÍFICO COMO PRÁTICA COTIDIANA DE DESCOLONIZAÇÃO 

 
 Franciane da Silva Santos Oliveira72 

Ana Paula de Holanda Silva73 
 
Resumo 
O trabalho em voga, tem por objetivo refletir sobre a construção da imagem da população negra, entendendo 
estes sujeitos como protagonistas de suas histórias, culturas e de suas próprias narrativas, não como “objeto” 
de estudos, assim considerados há décadas pelos saberes hegemônicos. Nessa guisa, tecemos contra-olhares 
que rompem com a lógica sedimentada na academia brasileira, construindo narrativas via postura 
epistemológica descolonizante e denunciando o epistemicídio pelo qual relegou os escritos negros à margem 
do campo do conhecimento. Por meio de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, com contribuições de 
estudiosas (os) como como Ramos (1957), Moura (1988), Gonzalez (1982), Carneiro (2005), Nascimento (2006), 
Munanga (2016), Gomes (2017), Cusicanqui (2010) e Kilomba (2019).  
 
Palavras-chave: Protagonismo negro; Racismo epistêmico; Descolonização do conhecimento. 

 

Introdução 

Ao largo da história no século XIX, na esfera acadêmica, a ciência teve participação na 

criação e reprodução de teorias racistas e estereótipos negativos em relação aos povos 

africanos e seus afrodescendentes, defendendo a inferioridade física, moral e intelectual do 

sujeito negro, conhecido ideologicamente como racismo científico. Dessa forma, o sujeito 

negro e negra, tem sido tratado ao longo desse período, como “objeto” de pesquisa e de 

conhecimento. Passando a figurar como objeto de estudos da área sociológica, municiada 

majoritariamente por uma elite intelectual branca. Colocando a realidade do negro como se 

fosse somente objeto de estudos, e não um sujeito dinâmico da sociedade brasileira. 

(MOURA, 1988; CARNEIRO, 2004). 

Neste percurso, temos a compreensão sobre as diversas formas de ser e estar no 

mundo de determinados grupos como os afrodescendentes foram historicamente 

desconsiderados e silenciados pelo epistemicídio, é oportuno repensar cotidianamente 
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como se efetiva o resgate e reconhecimento desses sujeitos, entendendo que a ausência 

delas(es) na ciência e demais âmbitos sociais refletem nas desigualdades sociais e raciais. 

Refletindo a partir disso, se percebe que a imagem pejorativa do negro construída 

socialmente interfere inteiramente em suas relações, acessos e produções. Por isso, o 

presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a construção da imagem da população 

negra, entendendo estes sujeitos como protagonistas de suas histórias, culturas e de suas 

próprias narrativas, não como “objeto” de estudos, assim considerados há décadas pelos 

pesquisadores acadêmicos e saberes hegemônicos. Tendo como base autoras(es) como 

Ramos (1957), Moura (1988), Gonzalez (1982), Carneiro (2005), Nascimento (2006), 

Munanga (2016), Gomes (2017), Cusicanqui (2010) e Kilomba (2019), que compreendem de 

forma minuciosa as questões postas neste trabalho e possuem produções que possibilitam 

repensar os modos de se fazer ciência. 

Assim, urge a descolonização nos espaços de produção de saberes, sobretudo, o 

enegrecimento em escala universal dessas instituições como forma de democratizar o 

acesso igualitário ao povo negro, pois essa tal propalada igualdade pelo qual tratam a 

população negra, é injusta e ancorada no racismo. Esse processo se deu via silenciamento e 

invisibilidades de intelectuais negros/as no lócus epistêmico e social. É preciso falar do lugar 

de enunciação e social de onde partem os escritos, literaturas e produções acadêmicas. E 

quem são os autores tidos como cânones no universo literário e acadêmico. 

 

A questão racial e a ciência brasileira 

Desde a “abolição” da escravatura no Brasil, os negros ou pardos e indígenas, 

mantiveram-se nas posições subalternizadas, exploradas, marginalizadas e segregadas dos 

espaços de poder social, cultural, econômico, político e educativo. Consideramos que foi um 

processo singular, mas não suficiente para a descolonização das sociedades.   Não houve 

políticas de reparação, tampouco, preparação pós regime escravista para inserção da 

população negra na ordem competitiva da sociedade de classes. Não obstante, na 

atualidade ainda impera no imaginário social a existência de uma democracia racial, e que o 

Brasil não é uma sociedade desigual social e racialmente. (FERNANDES, 2008; FIGUEIREDO, 

GROSFOGUEL, 2009; FIGUEIREDO, 2019). 
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Entretanto, a ideia da democracia racial, se arraigou e tornou-se um mito para 

esconder a realidade sociorracial. De modo a reivindicar por uma segunda Abolição, e não de 

um tratado das elites brancas, pelas elites e para elites, denotando posições de uma classe 

social diante de obrigações e responsabilizações intransferíveis. (FERNANDES, 2008; 2017). 

Desse ângulo, o negro trava uma luta emancipatória e de inclusão nos espaços sociais, 

diante dessa falsa harmonia e igualdade entre as raças, para romper com essa lógica colonial 

cimentada na formação social brasileira. 

No tocante a inserção do negro/a na esfera acadêmica, vimos que a priori o negro foi 

objetificado como objeto de estudos, inclusive, a ciência participou na criação de teorias 

raciais ocidentais prevalecentes no século XIX, com base na crença da diferença biológica, 

“*...+ embebido e deslumbrado pela ciência oficial europeia que predominava no seu tempo 

e vinha para o Brasil, via o negro como biologicamente inferior, transferindo para ele as 

causas do nosso atraso social” (MOURA, 1988, p. 18).  Ainda que o conceito de raça, não 

tenha mais sustentação biológica, mas sentido político e social, há um tensionamento racial 

no campo científico. Com o “alastramento das teorias racistas aprimoradas no século XIX é 

imaginável. Se durante a escravidão os negros já eram desprezados por serem considerados 

inferiores, após a Abolição esse desprezo só aumentou” (SANTOS, 2005, p. 119). 

Nesse sentido, a questão racial ganha enfoque acadêmico na área antropológica e 

sociológica, a partir de estudos preocupados com a mistura das raças e a valorização 

cultural. É importante destacar algumas mudanças posteriores neste campo, com pesquisas 

sobre as relações raciais empreendidas por volta dos anos 1950. A Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), devido uma estreita relação com as 

preocupações do pós-guerra, desenvolveu e patrocinou pesquisas acerca das relações raciais 

em alguns estados brasileiros, o programa de estudos, deixou seu contributo no contexto do 

processo de “modernização” capitalista, com novas releituras da sociedade. Possibilitando 

uma oportunidade singular para o desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil. (CHOR, 

1998). 

Em 1945, a socióloga e psicanalista Virgínia Leone Bicudo já trazia em seus estudos as 

questões de raça e racismo no Brasil. Por meio de sua pesquisa de dissertação foi possível 

repensar como se estrutura, já em seu período contextualizado, o racismo nas relações 

sociais e especificamente, nas instituições de ensino da capital de São Paulo, intitulado 
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“Estudo de atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo”. Não se limitando a essas 

análises, a autora também chama atenção para as novas formas de se fazer ciência por meio 

de uma metodologia no fazer sociológico. Para ela, é preciso repensar as ações em campo, 

assim como a maneira de assegurar como pesquisadores e pesquisadoras a cientificidade 

nos trabalhos e produções. Assim,  

[...] procuramos estar conscientes dos motivos pessoais que nos conduziram à 
pesquisa, bem como conhecer nossas atitudes sobre o problema em estudo para o 
desenvolvimento de autocontrole e autocrítica e, assim, evitar interferir na 
entrevista e na interpretação do material colhido com possível projeção de 
condições pessoais. (BICUDO, 2010, p. 64).   

  

Com os resultados da pesquisa de Bicudo, foi possível identificar a presença real do 

racismo nas instituições de ensino na capital paulista. Acaba se tornando um dos primeiros 

estudos no Brasil para se pensar o racismo estrutural e institucional, mesmo que não 

organizados conceitualmente naquele período. A estudiosa buscou compreender pessoas 

negras e, também as classificadas naquele período, “mulatas” de diferentes status sociais, 

com a finalidade de analisar como ocorre a reprodução do racismo no imaginário desses 

sujeitos, assim como suas vivências diante dessa violência racial. Dentre os vários resultados, 

o que se pode destacar neste trabalho é como as violências raciais estrutura as sociedades e 

podem influenciar no imaginário social, e modos de ser e estar no mundo de cada pessoa 

negra. Que a questão racial demarca pessoas negras independe de suas condições sociais e 

econômicas. Estudos como os de Bicudo tornam nítido por meio da ciência o lugar do negro 

no Brasil, assim como fazer e refazer a história das Ciências Sociais no país.       

No plano teórico, Florestan Fernandes foi um dos expoentes na pesquisa de cunho 

sociológico sobre as relações raciais, refutando a tese da cordialidade e da democracia racial. 

Ele abre novos horizontes para o amadurecimento sociológico de pensar a realidade social. 

Do ponto de vista da produção acadêmica, é na década de 1990 que se consolida essa 

discussão, tendo como principais protagonistas, o movimento negro e as Ciências Sociais, 

diante das desigualdades raciais em seus diversos desdobramentos sociais, como no 

mercado de trabalho, acesso à educação e desníveis de renda entre brancos e negros. 

(GOMES, 2009; FIGUEIREDO, GROSFOGUEL, 2009; FIGUEIREDO, 2019). 

Nesse contexto, a luta e a resistência negra passam a assumir um novo formato. 

Paulatinamente, pesquisadores e pesquisadoras de diferentes grupos sociais étnico-raciais 
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começam se inserir nas universidades brasileiras.  Esses estudiosos/as negros/as, produziram 

conhecimentos, criaram associações científicas a fim de problematizar e analisar o lugar da 

marginalidade e da subalternidade epistemológica que lhes era imposta. Além disso, 

indagaram a primazia da produção eurocentrada de mundo e do conhecimento científico. 

(GOMES, 2009; 2017; 2019). Entendendo que “a ciência tem o poder de produzir um 

discurso de autoridade que poucas pessoas têm a condição de contestar, salvo aquelas 

inseridas nas instituições em que a ciência é produzida” (ALMEIDA, 2018, p.54). 

Esse retrospecto nos faz lembrar que para além da negação do racismo na esfera 

acadêmica, basta olhar a história para evidenciarmos o silenciamento de sujeitos negras e 

negros, que nem sequer foram reconhecidos como escritores, escritoras, intelectuais, 

pesquisadores, pesquisadoras e produtores de conhecimento científico e literário. Como 

Lima Barreto, Guerreiro Ramos, Milton Santos, Clóvis Moura, Joel Rufino dos Santos, Abdias 

Nascimento, Virgínia Bicudo, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Maria Firmino, Thereza 

Santos, Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Nilma Gomes, entre outros. Esses e 

essas intelectuais negras e negros, articularam militância e produção acadêmica sobre a 

realidade étnico-racial atrelado a sua própria vivência. E passam a assumir posições nos 

círculos acadêmicos brasileiros como pesquisadores e pesquisadoras, com olhar crítico e 

analítico, causando tensionamento em territórios historicamente demarcados por uma elite 

branca intelectual no campo das Ciências Sociais e Humanas (GOMES, 2009; 2019). Sobre 

essa questão, enegrecemos que, 

 

Não basta apenas o reconhecimento e a vontade política para a descolonizar a 
mente, a política, a cultura, os currículos e o conhecimento. Essa descolonização 
tem de ser acompanhada por uma ruptura epistemológica, política  e social que se 
realiza também pela presença negra nos espaços de poder e decisão; nas 
estruturas acadêmicas; na cultura, na gestão da educação, da saúde e da justiça: ou 
seja, a descolonização, para ser concretizada, precisa alcançar não somente o 
campo da produção do conhecimento, como também as estruturas sociais e de 
poder. (GOMES, 2019, p. 225-226). 
 

Dessa forma, reafirmamos no universo científico por uma perspectiva negra e 

afrocêntrica que permita observar a sociedade  hegemônica e suas contradições, a partir do 

olhar negro,  pois quando a sociedade “*..+ fala de humanismo, mas nega a humanidade do 

negros; quando fala de igualdade, mas não a estende aos negros; quando fala de justiça, mas 

não a torna uma realidade para a população negra” (BERNARDINO-COSTA, 2019, p. 266). É 
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nesse arsenal que constatamos a afirmação do locus de enunciação da população negra, e 

por “*...+ uma sociologia do e para o negro no Brasil.” (MOURA, 1988, p. 12). E assim, 

subvertendo paradigmas eurocêntricos hegemônicos que ao longo da história privilegia um 

conhecimento como único e universal, negligenciando epistemologias negras no campo do 

fazer científico nos espaços universitários. 

 

Protagonismo negro e o racismo epistêmico 

Os pesquisadores e pesquisadoras negras e negros, historicamente estiveram e ainda 

permanecem à margem, no campo dos saberes são tratados com desconfiança e 

desqualificação, por estarem significativamente próximos de temas relacionados a temáticas 

étnico-raciais em suas pesquisas. Como se a intelectualidade negra não tivesse um olhar 

crítico e analítico de um fenômeno social do qual estão inseridos. Tratar da posicionalidade 

na produção do conhecimento, nos leva a aferir e compreender aspectos de um lugar 

privilegiado quando se faz parte dele. Uma vez que o centro acadêmico não é um local 

neutro, onde o lugar de fala, voz e enunciação tem sido negado a pessoas negras. Colocando 

discursos produzidos por escritoras/es e intelectuais negra/os fora do corpo acadêmico, 

como conhecimento a-científico, subjetivo, pessoal, parcial e específico. Nessas estruturas 

de validação de conhecimento, definem o que é erudito e científico, onde o sujeito branco é 

assegurado, legitimado e autorizado de seu lugar de poder. (GOMES, 2009; FIGUEIREDO, 

GROSFOGUEL, 2009; FIGUEIREDO, 2019; COLLINS, 2019; KILOMBA, 2019). Isso nos faz refletir 

que, 

Nos círculos políticos progressistas o trabalho dos intelectuais raramente é 
reconhecido como forma de ativismo, na verdade, expressões mais visíveis de 
ativismo concreto são consideradas mais importantes para a luta revolucionária 
que o trabalho mental. É essa desvalorização do trabalho intelectual que muitas 
vezes torna difícil para indivíduos que vêm de grupos marginalizados considerarem 
importante o trabalho intelectual, isto é, uma atividade útil. (HOOKS, 1995, p. 464-
465) 
 

Essas posições de autoridade, no comando da academia permanece 

exclusivamente como propriedade inquestionável da branquitude.  Tendo em vista que a 

ciência reproduz relações raciais de poder que ditam o que deve ser considerado verdadeiro 

e credível. As normas da epistemologia tradicional inferioriza e objetifica o sujeito negro/a, 

como desumanizadas/os, primitivizadas/os, nossas produções e vozes, graças a esse sistema 
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racista, têm sido sistematicamente desqualificadas e invalidadas. Diante disso indagamos: 

como construir protagonismo negro dentro de uma estrutura racializada, eurocêntrica e 

racista? Quem pode produzir e transferir conhecimentos? Qual conhecimento é reconhecido 

pela academia brasileira como conhecimento científico?  Quem está no centro na esfera 

acadêmica? E quem permanece fora, nas margens?  (KILOMBA, 2019). 

Guerreiro Ramos, foi um dos sociólogos brasileiros que desafiou os cânones 

científicos dos seus respectivos contextos sociais, e travou uma luta contra a tradição 

socioantropológica, indo em contramão de uma sociologia inautêntica, de não transformar o 

negro em objeto de estudo, invertendo o problema diante da ideologia do 

embraquecimento, colocando em questão a patologia social do branco. (RAMOS, 1957, 

BERNARDINO-COSTA, 2019). Com a Redução Sociológica de Ramos, é possível refletir sobre a 

localização de cada pessoa pesquisadora diante de sua realidade nacional. Ou seja, como 

cientista social, é importante reconhecer as particularidades do contexto compreendido. Se 

tratando do Brasil, ter como referência única os modelos de saberes hegemônicos está longe 

de ser a ciência que consiga compreender suas próprias questões sociais e até mesmo 

transformá-las.     

É evidente uma longa história de silêncio imposto, tendo como princípio organizador 

o racismo, “*...+ daqueles que podem formular um conhecimento científico legítimo e 

daqueles que não o podem” (BERNARDINO-COSTA, et al. 2019, p. 11). Em que ser intelectual 

negro/a, tem suas conotações e diferenças de gênero, entre ser homem e mulher negra 

situada no campo do conhecimento. Na necessidade de tornar-se sujeitos, opondo-se às 

posições coloniais, tornando-se escritoras/es validadas/os, não sendo objeto, mas o próprio 

sujeito, narrando sua história. (GOMES, 2009; HOOKS, 2019; KILOMBA, 2019). Entendendo 

que escrever é um ato político de descolonização, 

 

As universidades ocidentalizadas, desde o início, internalizaram as estruturas 
racistas/sexistas criadas pelos quatro genocídios/epistemicídios do século XVI. 
Essas estruturas eurocêntricas de conhecimento se tornaram consensuais. 
Considera-se normal haver homens ocidentais de cinco países que produzem o 
cânone de todas as disciplinas daquela universidade. Não há um escândalo nisso, é 
tudo um reflexo da naturalização das estruturas epistêmicas racistas/sexistas de 
conhecimento que imperam no mundo moderno e colonial. (GROSFOGUEL, 2016, 
p. 43) 
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As epistemologias fundantes das universidades ocidentalizadas acarretaram 

implicações na negação da racionalidade dos povos colonizados, predominando o 

eurocentrismo em escolas do ensino básico ao médio, bem como no ensino superior. 

Negligenciando literaturas, produções, bibliografias negras, e assim persistindo a 

desigualdade racial entre brancos e negros na universidade. É notório que na tradição 

acadêmica há uma inferioridade e privilégio epistêmico, que relega o fazer científico como 

atributo essencialmente branco.  Nesse âmbito, 

 

Se olharmos para a sociedade brasileira, encontraremos o protagonismo negro 
denunciando esse mesmo colonialismo e sua colonialidade. Ele está no clamor das 
negras e negros cujas vozes ecoaram contra a escravidão e no corpo dos que 
lutaram e ainda lutam pela nossa humanidade contra o racismo, as ditaduras, a 
pobreza, a violência racial e de gênero, a LGBTfobia, a violência religiosa, contra a 
hegemonia do padrão estético branco-europeu e o conhecimento eurocentrado.” 
(GOMES, 2019, p. 225) 
 

Ademais, é importante destacar que o Movimento negro após os anos 1970, foram os 

principais atores políticos que denunciaram o racismo epistêmico, o sujeito negro passa a 

protagonizar nos espaços acadêmicos, trazendo a luz corporeidade acompanhada de uma 

produção carregadas de experiências e significados.  As ações afirmativas e as cotas raciais 

no Brasil, ao permitirem a inserção de negras/os neste campo, possibilitou tematizar e 

incorporar a raça, nos espaços de poder e de conhecimento. Ao questionar e o ideal da 

branquitude impregnada na sociedade, os intelectuais negros, assumem um engajamento 

político e acadêmico, e problematizam o lugar de produtor da ciência, e assumem sua 

própria voz, de modo a romper epistemologicamente com as estruturas opressoras e tecer 

novos conceitos analíticos e produzir uma epistemologia a partir do sujeito negro.  (GOMES, 

2009; 2017). 

Sobremaneira, enegrecemos que o corpo negro possui localização político-

epistêmica, e “o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. 

Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de 

saberes consequente da hierarquia social” (RIBEIRO, 2017, p. 64). Os intelectuais negros/as 

no campo da produção de conhecimento, trazem inflexões potentes, para superar a 

condição imposta a população negra. Como produtores de ciência, fazem “*...+ entender a 

importância da geopolítica do conhecimento, já que é determinante compreendermos a 
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localização epistêmica e os interesses políticos existentes na produção do conhecimento.” 

(FIGUEIREDO, 2019, p, 79). 

Diante das vozes autorizadas no seio do universo acadêmico, elucidamos no âmbito 

do saber, que é preciso revisitarmos os porões da história, em que o sujeito negro, “*...+ até 

então objetificado pelo olhar estereotipado da sociedade hegemônica, torna-se uma agência 

de resistência e de elaboração do conhecimento. “(BERNARDINO-COSTA, 2019, p. 264). 

Considerando que, 

Uma das vantagens do projeto acadêmico-político da decolonialidade reside na sua 
capacidade de esclarecer e sistematizar o que está em jogo, elucidando 
historicamente a colonialidade do poder, do ser e do saber e nos ajudando a pensar 
em estratégias para transformar a realidade. Contudo, um dos riscos envolvidos, 
sobretudo na tradição acadêmica brasileira, é de o projeto decolonial se tornar 
apenas um projeto acadêmico que invisibiliza o locus de enunciação negro, 
deixando de lado sua dimensão política, isto é, seu enraizamento nas lutas políticas 
de resistência e reexistências das populações afrodiaspórica e africanas, indígenas e 
terceiro-mundistas. (BERNARDINO-COSTA, et al. 2019, p. 10). 
 

Isso demonstra o quanto é urgente a descolonização do conhecimento, da cultura, da 

política, dos currículos e da mentalidade universitária, “uma vez que a desigualdade 

educacional está relacionada com a desigualdade racial, mesmo nos sistemas de ensino 

público e universalizados” (ALMEIDA, 2018, p. 63). Haja vista, que a colonialidade resulta na 

imposição do poder e da dominação colonial, que penetra na concepção do sujeito 

colonizado. Essa ruptura eurocêntrica tende a reconhecer o epistemicídio existente no 

interior da academia. Sendo assim, “o fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo 

social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a 

partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares de 

grupos subalternizados” (RIBEIRO, 2017, p. 87). 

Munidos dessas informações, no tocante ao protagonismo negro, constatamos a 

disputa de narrativas e a insurgência epistêmica negra, gestadas de saberes localizados e 

atravessamentos identitários, carregados de singularidades, memórias, histórias, 

pertencimentos, ancestralidades e corporeidade. A intelectualidade negra tem destoado do 

academicismo clássico, tecendo e criando discursos e linguagens que transgride a 

normatização hegemônica acadêmica, androcêntrica e eurocêntrica. Desnaturalizando os 

cânones, numa perspectiva negra e afrocêntrica, rompendo hierarquias instituídas pela 
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autoridade racial que colocaram segmentos étnico-raciais, sexual, de classe e de gênero, em 

posições subalternas (COLLINS, 2019; KILOMBA, 2019). 

Fadados a invisibilidade e ao silenciamento, os intelectuais negros/as construíram 

uma virada epistêmica, deslocando discursos, produzindo fissuras e rachaduras na narrativa 

hegemônica.  A vivência acadêmica, alargou significativamente os horizontes dos estudos 

sobre o negro ao introduzir uma reinterpretação, e análise crítica do e a partir do negro. 

Esses pesquisadores e pesquisadoras negras protagonizam o universo acadêmico de fora 

para dentro e de dentro desse locus marcados por disputas de poder, articulados com as 

lutas sociais do negro, esses sujeitos de meros informantes do saber científico, gerenciam a 

reflexão acadêmica e produzem pensamento negro afrodiaspórico e africano, 

descolonizando, enegrecendo, desbrancalizando e feminizando o conhecimento.  Numa 

perspectiva complexa do ser negro/a no mundo da produção científica. 

 

Descolonização do conhecimento 

Em seus estudos sobre a população negra no Brasil, a historiadora Beatriz 

Nascimento chama atenção para a forma em que negras e negros não foram reconhecidos 

como produtores de conhecimento. E se tratando dos estudos raciais, se tornaram de modo 

massivo somente “o objeto” de pesquisa de diversas áreas do conhecimento científico, 

incluindo as humanidades. Além disso, a autora destaca em seus estudos como as pessoas 

negras eram frequentemente associadas somente ao período escravista, como escravizadas. 

Limitar a história de um povo à uma parte de suas vidas, ainda que tenha sido o início de um 

problema racial e estrutural, é restrito, insuficiente. Principalmente quando se observa, 

como resgata Ratts (2006) que não houve inicialmente por parte da academia o interesse 

pelo resgate das resistências negras por meios dos quilombos. Ou seja, historicamente 

houve seletividade e preferência para reafirmar o lugar de subalternidade da população 

negra.   

Não somente isso, especificamente nos espaços acadêmicos, a figura “paterna” 

desempenhada por estudiosos, tenta reafirmar o lugar de subalternidade e dependência de 

pessoas negras e indígenas. Assim, o cientista, ao se debruçar sobre o grupo que irá estudar 

a cultura, os costumes e os hábitos, projeta no “primitivo”, no “nativo”, no “indígena”, ou no 

“negro” aspirações paternais, reconhecendo neles uma criança vitimada pelo seu sistema de 
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origem. Uma criança que deve ser cuidada, tratada, seus costumes interpretados e 

preservados (NASCIMENTO apud RATTS, 2006, p. 39). Nascimento ao se contrapor a esse 

modo hegemônico de olhar para o outro, se torna pioneira ao pensar o negro como 

produtor de conhecimento e pensar a história do negro além da escravidão.  

Pensando dessa forma a partir de Nascimento, é possível identificar que 

primeiramente, houve desconsideração epistemológica dos sujeitos negros no Brasil, fato 

que reforça e configura o racismo estrutural das sociedades. Que para Almeida (2018) se 

define como “uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com 

que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo 

uma patologia social e nem um desarranjo institucional. o racismo é estrutural” (ALMEIDA, 

2018, p. 38). Segundamente, que diante desse contexto, se torna necessário por meio da 

descolonização epistêmica, o resgate das produções desses sujeitos historicamente 

subalternizados. Além da compreensão de que ainda que tenha ocorrido tentativas de 

apagamentos, a população negra seguiu produzindo e criando em diversos meios sociais, 

culturais e políticos. Sendo assim, as pessoas negras são criadoras de suas próprias histórias, 

que não se iniciam e não findam no período escravista.  

Na obra Pele Negra Máscaras Brancas, Fanon (2008) contextualiza a posição do 

negro em uma sociedade colonizada. Com isso, nota-se que todos os ambientes que esse 

sujeito colonizado está, há conflitos tanto com outros na mesma condição que ele, como 

também consigo mesmo. Isso também se dá devido processos de internalização mental e 

social de inferioridade criada por todo um sistema de dominação colonial. É válido destacar 

e citar os responsáveis por esse processo e “a civilização Europeia e seus representantes 

mais qualificados são responsáveis pelo racismo colonial” (FANON, 2008, p. 88).  As 

consequências disso se encontram refletidas em cada relação que pessoas negras se 

encontram, que são relações que as privam de vivenciar suas vidas em amplitude, sem 

conflitos internos e externos. A partir das considerações do autor que se referem aos 

impactos da colonização na vida dos colonizados, é possível compreender que em meio a 

esse processo de extermínio físico e simbólico de diversos povos, se colonizou práticas 

sociais rotineiras e se colonizou mentes para construir o imaginário social de inferiorização 

desses povos e também mantê-los em posição de dominados. Com isso, se pode resgatar o 

período compreendido por Fanon (2008) para deixar nítido que nem ao menos a 
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possibilidade de se sentir humano era possível para o colonizado, dirá ser superior ao 

colonizador. Assim  

 

O colonizador, se bem que “em minoria”, não se sente inferiorizado. Há na 
Martinica duzentos brancos que se julgam superiores a trezentos mil elementos de 
cor. Na África do Sul, devem existir dois milhões de brancos para aproximadamente 
treze milhões de nativos, e nunca passou pela cabeça de nenhum nativo sentir-se 
superior a um branco minoritário (FANON, 2008, p. 90).      

 

É diante desta realidade que também se pode entender o contexto das sociedades 

modernas, que ainda possuem em suas estruturas os moldes e dominações coloniais. O que 

inevitavelmente pode nos levar a considerar que a existência das pessoas negras hoje é a 

constatação de que historicamente houve movimentos de contraposição aos modelos de 

dominação colonial que permitiu a resistência desse grupo. O processo de descolonização é 

para Fanon (1997) sempre um fenômeno violento, assim como também um processo 

histórico. Isso por representar a retomada de tudo o que se modificou com o processo de 

colonização, além de tudo que se rompe com o colonizador. E mais, se trata da “substituição 

de uma espécie de homens por outra espécie de homens. Sem transição, há substituição 

total. Completa, absoluta” (Ibid, p. 25). E não somente isso, a descolonização 

 

Que se propõe em mudar a ordem do mundo, é, está visto, um programa de 
desordem absoluta. Mas não pode ser o resultado de uma operação mágica, de um 
abalo natural ou de um acordo amigável. A descolonização, sabemo-lo, é um 
processo histórico, isto é, não pode ser compreendida, não encontra a sua 
inteligibilidade, não se torna transparente para si mesma senão na exata medida 
em que se faz discernir o movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo 
(FANON, 1997, p. 26). 

 

Assim, ainda que um processo gradativo, acaba sendo inevitável uma retomada dos 

povos colonizados por meio da descolonização, em resposta à violência que historicamente 

foi protagonizada pelo colonizador. O impacto desta ação gera desordem absoluta, como 

trata Fanon, justamente por envolver todos os indivíduos de uma estrutura social, 

transformando pessoas, suas práticas cotidianas, olhares e compreensões de mundo. Pensar 

em espaços colonizados é compreender que ainda hoje há dominação de um saber 

hegemônico e eurocêntrico nas diversas instituições sociais. O que não se distancia das 

realidades de instituições de ensino, pesquisa e extensão representados por academias e 
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universidades. Em seus estudos e escritos, Cusicanqui (2010) chama atenção para o processo 

que ela denomina de extrativismo epistêmico. Prática naturalizada no meio acadêmico que 

envolve extração dos conhecimentos de povos indígenas originários da América Latina, por 

parte de pesquisadores representados pelos saberes do Norte. Diante disso, a autora 

incentiva uma descolonização epistêmica por meio de um diálogo sul-sul entre os povos que 

tiveram seus conhecimentos reutilizados de forma desonesta por este saber hegemônico. 

Cusicanqui afirma que se faz necessário 

 
 
 
 

Construir nossa própria ciência - em um diálogo entre nós - dialogar com as ciências 
dos países vizinhos, afirmar nossos laços com as correntes teóricas da Ásia e da 
África, e enfrentar os projetos hegemônicos do Norte com a força renovada de 
nossas convicções ancestrais (CUSICANQUI, 2010, p. 73).

74
 

 

A descolonização cotidiana e epistêmica se torna assim um dos primeiros passos de 

conscientização de povos e sociedades inteiras, em resposta a colonização e seus diversos 

modos de controle e extrativismo. A primeira, entendendo o modo devastador da 

colonização, tende a resgatar e reafirmar os modos não eurocêntricos de ser e estar no 

mundo que ora se perdem, ora passam por tentativas de apagamento. A segunda, diante de 

extrativismo epistêmico e epistemicídio, que são formas de desvalorização das 

epistemologias que não possuem o eurocentrismo como centro de compreensão de mundo, 

resgatar e reafirmar o conhecimento ancestral, criar e renovar por meios de metodologias 

que não inferiorizam o outro com olhar etnocêntrico. Considerando a academia um dos 

espaços em que pessoas negras atuam para isso, a valorização de estudiosas e estudiosos 

afro-diaspóricos se torna uma ferramenta de descolonização.        

Além disso, as práticas descolonizadoras necessitam ser repensadas também por 

meio das próprias instituições que são utilizadas como ferramenta do racismo estrutural.  O 

questionamento de como se constrói as matrizes curriculares nas universidades e demais 

instituições de ensino, é uma delas. A partir dessa reflexão, se pode questionar como se 

construiu historicamente os modelos de clássicos enaltecidos pelas academias e 
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consequentemente quais os saberes utilizados cotidianamente para compreensão do 

mundo, por meio da Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Pois não é suficiente transformar 

os conteúdos e reconstruir a história dentro de uma prática descolonizadora, é também 

fundamental observar os sujeitos que produzem esses conhecimentos como autoria legítima 

nos moldes hegemônicos.  

 

 

Considerações Finais 

Com as questões postas anteriormente, se reafirma que mesmo frente às 

desigualdades do racismo estrutural, a população negra permanece produzindo e se 

resgatando em diáspora. As reflexões realizadas no presente trabalho são postas com a 

finalidade de se pensar e repensar os modos de se fazer ciência, assim como trazer o debate 

sociológico e antropológico, que também pode ser político, de que o protagonismo negro 

nos meios sociais foi fundamental para permanência dos próprios negros e negras nos 

espaços socioculturais e políticos das sociedades. Este escrito, entendido também como uma 

pesquisa e denúncia social, torna nítido os impactos do epistemícidio quando esta ação é 

legitimada pelo eurocentrismo a classificar o que pode ser conhecimento válido ou não, são 

esses impactos que podem e tentam de modo histórico devastar culturas inteiras.       

Diante dessas reflexões, é possível pensar o protagonismo negro no fazer científico 

como prática cotidiana de descolonização, constatando que são esses sujeitos os que se 

colocam a vivenciar novas formas de se observar o social e a contar suas próprias histórias. É 

a não aceitação de compreensão de mundo que se limita a enxergar a população negra 

como objeto de estudos, sem voz e sem autonomia. O que o processo de racismo 

institucional tentou apagar por meio do epistemicídio, tem sido resgatado historicamente 

em escritos como este. Que possibilitam questionamentos sobre para onde se direciona a 

ciência e as pesquisas acadêmicas, com quem se dialoga, para quem se escreve, quem tem 

acesso à esta leitura e quem de fato a lê. O fazer sociológico, antropológico e científico não 

condiz com a realidade se não estiver voltado para o meio social, para pessoas reais, que de 

fato compõe a sociedade.    

E não se limitando aos espaços acadêmicos, a descolonização ocorre todos os dias no 

Brasil e pela afrodiáspora afora, por meio da existência e permanência da população negra, 
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indígena e demais povos não eurocêntricos. É diante da reafirmação das práticas 

afrodiaspóricas ancestrais, dos espaços construídos coletivamente enquanto povo, das 

simbologias relembradas e saudadas, dos estudos cotidianos, da alimentação, da cultura 

como um todo. A existência das pessoas afrodiaspóricas hoje carrega um significado de que 

as histórias são transformadas e contadas por elas mesmas. Ou seja, a continuidade histórica 

se dá por meio da continuidade da vida de todo um povo e da conscientização e coletividade 

dele com ele mesmo. Pensar a descolonização do conhecimento é contestar como o saber 

tradicional alimenta o olhar sociológico voltado apenas para os cânones eurocêntricos. Isso 

nos requisita a tecer rupturas nas velhas práticas de fazer ciência, tornando preto nossa 

inter-pretação, subvertendo a ordem acadêmica e a lógica eurocêntrica, de modo a construir 

contra olhares e narrativas afrocentradas, descolonizando saberes, enegrecendo e 

feminizando nossos escritos e fazeres. Porque escrever é um ato de resistência, e nossa fala, 

escrita e produções literárias, e científicas estilhaça a máscara do silêncio.  
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DIÁRIO DE CAMPO VISUAL: POR UMA ANTROPOLOGIA PÚBLICA 
 

Ana Clara Damásio75
 

Resumo 
Ainda em 2018 tive a ideia de realizar um "Diário de Campo Visual". O objetivo inicial era abrir uma conta em 
uma rede social de compartilhamento de fotografias (Instagram - @diariodecampovisual) e todos os dias 
postar uma fotografia do campo em conjunto com uma reflexão acerca do mesmo. Em campo realizado no 
primeiro semestre de 2019 em Canto do Buriti - PI sobre Curso de Vida, foram produzidas e compartilhadas 90 
fotografias em 90 dias. Algumas pessoas passaram a acompanhar as fotografias na rede social como 
professoras, moradoras da cidade, familiares, alunas, pesquisadoras, meios de comunicação e políticos. Novas 
perguntam emergiram além da intenção inicial de "compartilhar" ou "devolver" fotografias, mas de torná-las 
"públicas" em conjunto com a temporalidade da pesquisa com reflexões ainda iniciais sobre o campo, as 
interlocutoras e a Antropologia num sentido amplo do termo.  Esse texto se propõe a fazer uma reflexão do 
artesanal processo de realizar um "Diário de campo Visual Público", seus dilemas, controvérsias, benesses, 
limites e potencialidades dentro dos estudos da visualidade. 
 
Palavras-chave: Antropologia Púbica;  Antropologia Visual; Fotografia; Curso de Vida. 

 

Introdução? 

Eu iniciei esse texto de outra forma. Tentei. Mas para falar sobre o que quero falar, 

preciso travar essa conversa de frente à frente, seja a conclusão última que você virá a ter 

das minhas ideias e palavras. Espero que tenha paciência. Paciência necessária essa, pois 

ainda tento também absorver as perguntas e respostas com você. Uma resposta nunca é 

fechada, nunca se encerra em si, assim como uma conclusão. Elas sempre abrem margem 

para pensar outras perguntas, outras conclusões, outros caminhos possíveis. Como Anzaldúa 

(2000) diz, “Não é no papel que você cria, mas no seu interior, nas vísceras e nos tecidos 

vivos — chamo isto de escrita orgânica” p.234. É preciso expor o que temos dentro de nós 

em uma tentativa de fazer sentido e criar. Essas palavras são ainda pensamentos iniciais, 

pensamentos a serem entendidos. 

Quantas vezes enquanto você estava em sala de aula, nos bares, nos encontros dos 

corredores com colegas de curso ouviu os seguintes resmungos: “As minhas interlocutoras 

não entendem o que é Antropologia”, “Me confundem com profissionais de saúde”, “Meus 

pais não sabem o que é Antropologia”. Certa vez ouvi de uma professora durante uma aula 

de Métodos e Técnicas em Antropologia Social - MTAS na Universidade de Brasília - UnB, 

ainda na graduação que: “Temos que encontrar outras formas de comunicar o que 

                                                      
75

 Mestranda do PPGAS (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social) da Universidade Federal de Goiás. 



218 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

fazemos”. Engraçado como algumas coisas nos tocam, mas precisam do tempo para fazer 

sentido. Lembro que carreguei essa frase comigo, sabia que era importante para mim, mas 

ainda não sabia dizer porquê. 

Desse dia em diante um incômodo emergiu. Porque as pessoas não sabem o que é 

Antropologia? Lembro que na época parecia “natural” o fato das interlocutoras não saberem 

o que era a Antropologia. Elas só não sabem, você tinha que tentar explicar de outra forma, 

simplificar a forma de dizer o que era Antropologia. Demorei para fazer a próxima pergunta: 

Porque é “natural” que as interlocutoras não saibam o que é Antropologia? Quando 

ingressei anos depois no Programa de Pós Graduação em Antropologia – PPGAS da 

Universidade Federal de Goiás - UFG aquele incômodo ainda estava lá cutucando minhas 

vísceras. Olhava para meu futuro campo em envelhecimento e pensava na escrita da minha 

dissertação. 

Nesse momento de pensar meu novo campo aquela frase emergiu com muita força: 

“Temos que encontrar outras formas de comunicar o que fazemos”. Era a hora de tentar 

algo além da dissertação, mas o que? Pensava em como pluralizar, em como fazer com que 

minhas interlocutoras entendessem o que eu fazia, em como comunicar antropologicamente 

para as pessoas que não fazem Antropologia o que era Antropologia. Era uma tentativa de 

fazer da Antropologia algo entendível até para mim. Uma questão puxava a outra. Estava em 

uma tarde qualquer em uma rede social de compartilhamento de imagens76 e surgiu a ideia 

de fazer um Diário de Campo Visual. O Diário de Campo Visual se tornava a minha principal 

forma de tentar pluralizar minha forma de comunicar o campo. Como aponta Ingold (2015), 

“Não é, pois, a experimentação tão fundamental para a investigação antropológica quanto o 

é para formas de vida que ela tenta entender? ” (p. 43). Então porque constantemente 

estamos expurgando os experimentos dos nossos espaços antropológicos diários?  Como 

costumamos fazer um Diário de Campo no sentido clássico do termo? Nós vamos ao nosso 

campo e o vivenciamos, para só então nosso fazer/escrever um Diário de Campo. 
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aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, 
Twitter, Tumblr e Flickr. 
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Eu só poderia ter uma justificativa do porque um Diário de Campo Visual Público indo 

a campo e fazendo. E só após os 90 dias perguntas emergiram além da intenção inicial de 

"compartilhar" ou "devolver"77 fotografias, mas de torná-las "públicas" em conjunto com a 

temporalidade da pesquisa com reflexões ainda iniciais sobre o campo, as interlocutoras e a 

Antropologia num sentido amplo do termo. Se você chegou até aqui, percebeu que as vezes 

as ideias que temos dentro do fazer antropológico não vem com um sentido pronto, feitas e 

completas. É preciso do tempo e um punhado de coisas que nem sempre são nominadas, 

para que alguns incômodos ganhem nome, para que alguma ideia ganhe corpo e para que 

você entenda a sua própria ideia. A Antropologia nos ensina a estranhar, e foi apenas 

estranhando um estranhamento em relação a um fazer antropológico, que pude refletir 

sobre a minha forma de fazer Antropologia. Como última questão deixo: O quão a 

Antropologia nos educa para estranhá-la? 

 

Campo 

“Oi Dona Nita!”, dizia alguém aqui. “Voltou, Dona Nita?”, perguntava alguém ali. 

Nesse cumprimentar, dependendo de quem passava, Anita logo indagava: “Opa! Como tá?”, 

“Como tá sua mãe?”, “Tem notícias de Marieta?”. A partir das perguntas de Anita algumas 

pessoas encostavam no portão para continuar a conversa, outras pessoas entravam e se 

achegavam na varanda em uma cadeira de corda, outras pessoas respondiam rapidamente e 

continuam seu caminho. Ali, tínhamos notícias dos falecimentos, pragas que atingiam as 

roças, se ainda tinha feijão de corda na feira de sábado, quando a água iria acabar, quem se 

suicidara, quem tinha ido para o “interior”, quem viajara para São Paulo, quem nascera, as 

brigas da vizinhança. Os assuntos eram diversos. Ao mesmo tempo, Anita era indaga acerca 

de “Como vão suas meninas?”, “Vai ficar quanto tempo? ”, “Voltou para ficar? ”. 

Palavras chegavam com as visitas e ficavam conosco. As palavras de Anita também 

iam com a pessoa após sua partida. Essas palavras que foram embora com as visitas 

provavelmente repousariam em alguma outra varanda. Certa vez, sentada na varanda a 

                                                      
77

 “O debate sobre a devolução de dados é motivado por diferentes aspectos, como a crítica aos moldes 
colonialistas e objetificadores do início da disciplina, o compromisso e acordos estabelecidos entre partícipes 
da pesquisa, a revisão continuada de nossa prática profissional, as possibilidades de tradução aplicada do 
conhecimento por nós facilitado etc”. (Fleischer, 2015, p. 2651). 
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noite enquanto escrevia ouvi duas vizinhas que estavam em pé na esquina dizer uma à 

outra: “O que você acha que elas *duas mulheres que moravam na esquina oposta+ fazem ali 

sentada o dia inteiro? Elas ficam cuidando da vida aleia”. Sorri ao ouvi esse comentário 

lembrando do livro da Cláudia Fonseca (2004) onde ela colocou que “Ninguém se considera 

fofoqueiro, mas todo mundo concorda em dizer que há fofoca constantemente na 

vizinhança” (p.45).  Ninguém assume que “cuida da vida aleia”, mas todo mundo acaba 

sabendo “da vida aleia”. Após essas conversas que poderiam ser rápidas ou se alongar a toda 

uma tarde, as palavras continuavam quando as visitas iam embora, pois era o momento de 

Anita tecer comentários para mim sobre a conversa recente, o que achava dos “assuntos” 

que chegavam, “lembrar” e “contar”. Agora iniciava a nossa conversa. As varandas eram 

espaços onde o passado, presente, futuro e “até depois da morte” emergiam, mas não 

necessariamente nessa ordem. Estávamos no presente, íamos para o futuro, voltávamos 

para o presente e quando bobeávamos, estavam no passado. Lá poderíamos ficar ou ir para 

outro tempo. Anita não contava em uma ordem cronológica e linear, pois os tempos e as 

“lembranças” não eclodiam assim no “lembrar”. Assim como a vida não aconteceu e nem 

continuaria ocorrendo assim. 

Anita e Itamar que nas varandas de suas casas falavam e “lembravam”, fazem o que 

chamei de “remontar tempos em um mesmo falar-lembrar”. Não era apenas o passado que 

existia no ato de falar-lembrar. "Não lembro. A gente não vai labutando e vai esquecendo”, 

disse Anita. “Eu posso saber mas não lembro. Saí daqui muito nova”, disse Itamar. Existe um 

labutar-lembrar, falar-lembrar. Se você não fala de algumas pessoas, lugares, coisas, 

“lembranças”, elas são tão “esquecidas” quanto não-lembradas apesar de ainda existirem. 

Se você não vive um lugar, pessoas e coisas, como Itamar, você pode até saber, mas não 

lembrar. Como disse Anita após não conseguir “lembrar”, “escapou”. “Lembranças” também 

são capazes de “escapar”. Nathan Virgílio (2018) em uma fortuita colocação disse que seu 

Diário de Campo talvez pudesse ser chamado de Caderno de lembranças. Um Diário de 

Campo pode ser muitas coisas, inclusive, um Caderno de Lembrança das “lembranças”. 

 

Um pouco do Diário de Campo Visual 
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“Ontem mesmo eu já comecei a postar as fotos no meu Diário de Campo Visual. Eu 
não coloquei nenhuma justificativa, porque eu não achei necessariamente que 
deveria ter e na verdade eu nem sei justificar. Que necessidade é essa de 
compartilhar imagens e palavras do meu campo? Acredito que a imagem mais 
tarde, assim como as palavras que lá deixei publicamente, me ajudem e ajudem 
outras pessoas a refletirem sobre minhas imagens e meu campo, ou sobre a 
Antropologia em geral. É uma forma de comunicar meu campo, minhas ideias e 
minhas interlocutoras. É em última instância dizer que a Antropologia pode ser 
feita publicamente, por mais que não seja feita publicamente. ”. (Trecho do Diário 
de Campo Físico - 11/03/2019) 
 

O Diário de Campo Visual foi uma expressão de 90 dias em campo, 90 dias 

publicando, 90 dias tentando entender o que eu estava fazendo com as fotos, as imagens e a 

pesquisa. No Dia 10 de Março me encontrava na Rodoviária Interestadual de Brasília com 

Anita. Estávamos aguardando nosso ônibus com destino a Canto do Buriti – PI. Já na 

rodoviária de Brasília tirei minha primeira fotografia. Era a mão de Anita, seus dedos 

estavam entrelaçados, mas eu foquei em sua pele. Pele essa que estava com os sulcos de 

“cair pra idade”.  Escrevi minha primeira postagem no @diariodecampovisual. Segui alguns 

20 colegas de curso no @diariodecampovisual e embarcamos. Nessa primeira postagem 

coloquei algumas hashtags78 como #antropologia #diariodecampo #diariodecampovisual 

#envelhecimento #velhice #fotografia. 

E assim foi iniciado o projeto não só de uma Diário de Campo Visual em uma 

plataforma digital, mas também de um Diário de Campo Público. Os dias seguiam em campo 

e as postagens também. Havia uma rotina em viver o dia em campo e apenas a noite após a 

escrita do Diário de Campo Físico, escrever no Diário de Campo Visual. Como o Diário de 

Campo Físico vinha primeiro, as vezes a reflexão do Diário de Campo Visual era alguma 

descrição que também estava no meu Diário de Campo Físico. Outras vezes, era a imagem 

postada naquele dia que fazia a descrição. Eu olhava para a imagem e pensava em algum 

aspecto do campo que não ocorrera naquele dia, mas que era importante para comunicar 

minha vivência em campo em conjunto com aquela imagem. 

                                                      

78
 Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As 

hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca. 



222 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

Com o passar dos dias e o aumento dos seguidores, as pessoas começaram a mandar 

DMs79, comentar nas fotografias e a interagir. Segue algumas DMs: 

1) Obrigada, por me trazer novamente a sensação, na verdade, as lembranças do 

quanto eu era apaixonada pela Antropologia. Mas me perdi ao longo do processo. E 

é inspirador.  Lembro de um texto de Rubem Alves, chamado Ciência Coisa Boa. E 

que me motivou muito ao longo do curso. Tem uma parte que falava justamente do 

quando a ciência deve trazer um impacto positivo em nossas relações com o mundo, 

com o outro. Melhorar.... 

2) Lindo como a intimidade foi se construindo e essa foto ganhou espontaneidade e 

transparece carinho no olhar. 

3)  Adorei a frase, me colocou pra dar uma pensada aqui agr. 

4) Bom dia, Ana. Tudo bem? Sou da cidade de CDB, sigo a # de antropologia e ontem 

me deparei com o seu perfil através de uma fotografia da feira. Fiquei surpresa e 

muito feliz em descobrir o seu perfil que retrata um tema no qual tanto me interessa. 

Um abraço! 

5) Oi amiga! Tudo bem? Eu só queria dizer que um dos pontos altos do meu dia é ver 

um dos seus posts por aqui - e pensar sobre a Antropologia, a vida... 

6)  Olá, tudo bem? Encontrei seu perfil através das hastags de antropologia visual que 

sigo. Gostei do seu diário de campo, com mais tempo lerei todos. Felicidades na lida! 

Abraços. 

 

As seguidoras davam um retorno de suas sensações, textos que lembraram com as 

postagens, contavam histórias. Diariamente atrás das suas interações, elas me faziam pensar 

os desdobramentos das postagens diárias e do meu posicionamento em campo. Elas me 

tencionavam a acreditar que aquele projeto deveria ser levado a diante. Após longos dias de 

campo, eu lembrava do Diário de Campo Visual e tentava tencionar ainda meu 

estranhamento. Os dias iam passando e eu deixava de estranhar algumas coisas. A partir de 

                                                      

79
 DM significa “Direct Message”. É um espaço reservado na conta do Instagram para o envio e recebimento de 

mensagens de forma privada ou em grupo.  
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mensagens e comentários, eu voltava a estranhar a minha forma de fazer antropologia. 

Houve, entretanto, um dia que escrevi sobre não querer escrever.  

As seguidoras me contavam como encontraram o perfil, o que acharam de 

fotografias específicas, a similaridade dela ou não com as pesquisas que algumas estavam 

realizando, estranhamentos e surpresas.  Elas, como as fotografias, me ajudavam a ver 

minha própria pesquisa por outros prismas. Das DMs, íamos para os comentários públicos 

nas fotografias:  

1) Em 2005 fui aí no CDB, fui recebido pelo meu avô assim kkkkkkkkkkkk que saudades 

do meu avô que Deus o tenha em um bom lugar 

2) Como disse Belchior, nordeste é uma ficção, nordeste nunca houve. 

3) aiii que delicia! Amiga, e são produtores que vendem na feira? vc observou se ai a 

maioria tem é moto? tipo 99,9 das pessoas? pq no Maranhão é assim. <3 manteiga 

de garrafa 

4) estou revivendo cada linha do seu texto kkkkkkkkkkkk muito bom 

5) assim mesmo que funciona. Kkkkk. Vc está me saindo uma boa observadora. 

6) Estou amando fazer essa jornada ouvindo suas narrativas. 

7) @garotodeprogramanutella lembrei da nossa conversa sobre velhice. E esse perfil é 

bem bacana, acho que vc vai curtir. 

Como podem perceber, algumas pessoas que acompanhavam o perfil, eram também 

pessoas que moravam em Canto do Buriti, tinham algum parentesco com a cidade ou 

haviam migrado da cidade. A sensação ao ver que alguma pessoa que conhecia a cidade 

comentar, era de estranhamento para mim. Explico porquê. Quando pesquisamos um 

contexto e entregamos nossa dissertação final a uma banca, quantas pessoas do contexto de 

pesquisa leem a dissertação do início ao fim. E isso gera outra questão. Quantas pessoas do 

seu campo podem ter acesso ao seu material produzido em campo e afirmar: “assim mesmo 

que funciona.”. Essa constatação só pode ser realizada com o processo de “devolução”, onde 

as interlocutoras têm a potência de tencionar o material finalizado e pergunto, quantas 

colegas ainda se colocam sob essa perspectiva e risco? 

No dia 6 de Abril ao acordar em campo, já com calor e pronta para fazer meu café e 

de Anita, resolvi ligar o celular. Na tela inicial vi que havia um novo comentário da postagem 

do dia anterior do @diariodecampovisual. Era a vigésima sétima fotografia e abaixo dela 

https://www.instagram.com/garotodeprogramanutella/
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estava escrito: “Minha tia ❤”. Após isso, a pessoa começou a marcar outros familiares da 

senhora que estava na fotografia. Meu sentimento foi de apreensão. Mesmo pedindo 

autorização para a senhora para postar a fotografia, meu medo era de que seus parentes 

não gostassem da fotografia, ou do relato do dia, ou de qualquer outra coisa... mas não foi 

isso que ocorreu. Os outros familiares curtiram o comentário primeiro e o homem que 

marcou, disse que visitaria a tia em breve. 

De onde veio aquela sensação de incômodo? O incômodo era gerado, 

principalmente, pela ideia de “risco” que eu corria a cada postagem. Essa sensação era 

gerada pela possível chegada de algum morador da cidade, pesquisador, anônimo em 

qualquer uma das fotografias e comentar: “não é assim que funciona”. Nenhum pesquisador 

quer ter a sensação da sua percepção tencionada, desmentida, desacredita e não atrelada à 

realidade, mas porque esse medo quando sabemos que o que fazemos é uma “ficção 

controlada” (Viveiro de Castro. 2002) ? Meu ponto é que esse medo emerge da constante 

percepção, as vezes consciente, as vezes não, de que o que fazemos ainda é “realidade”, 

além do carácter “científico”, logo, de “verdade” que ainda imbuímos à nossa pesquisa.  

Parece que uma parte de mim enquanto pesquisadora estava ainda treinada para apreender 

uma realidade que eu desse conta de colocar no papel. E dar conta está ligado à também 

conseguir explicar, mas entramos no campo das coisas que não necessariamente conseguem 

ser explicadas por uma relação de causa e efeito. É preciso assumir que vez ou outra não 

damos conta.  

 

Depois do Campo 

Dito isso, voltemos um pouco mais atrás na história da nossa disciplina. Mais 

especificamente ao contexto colonial em que os moldes das pesquisas antropológicas 

começavam a ser fundados. Havia uma prerrogativa nos contextos de pesquisa colonial, os 

“nativos” não sabiam o que era Antropologia. A disciplina também estava tentando se 

consolidar no campo científico, mas isso acaba resvalando e tencionando as discussões de 

autoridade etnográfica realizada por James Clifford (2002) quando colocamos em 

perspectiva as pesquisas realizadas com parentes. 

 Quando o autor afirma que “A observação participante obriga seus praticantes a 

experimentar, tanto em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução” (p. 
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20) uma valiosa ideia desse trecho aparece na forma de como após as etnografias mais 

clássicas elencaram observação participante como técnica cientifica que ajudava a partir da 

escrita a colocar o leitor do nosso texto final “lá” ao mesmo tempo em que  em as diferentes 

estratégias literárias utilizadas por os etnógrafos/antropólogos eram usadas para dar ordem 

ao mundo pesquisado. Nisso, criavam outros tipos de hierarquias e autoridades (outros tipos 

de mundo escritos). Entretanto, essa autoridade é cunhada também pelo distanciamento 

que os nossos interlocutores possuem dos nossos dados. As fotografias e ideias do diário de 

campo visual ainda cruas davam acesso a minha pesquisa e informavam como eu estava 

tentando fazê-la. O espaço cibernético poderia ser acessado por milhões de pessoas 

enquanto a pesquisa ainda estava em andamento. As internautas poderiam “espiar” minha 

pesquisa.  

 

Nesse processo de “expiação” fui inquirida por uma amiga se haveria algum 

problema em pesquisar com parentes a minha resposta automática foi de que: “É difícil 

pesquisar parente! Não tenho minha autoridade etnográfica!”. Após essa exclamação um 

pouco exagerada (mas não tanto assim) passei a refletir como a autoridade etnográfica que 

é cunhada não apenas com nossos textos escritos, mas com os distanciamos que criamos 

entre nossos materiais e nossas técnicas em relação tanto ao público não acadêmico. E 

como também, aprendemos a distâncias e estranhamentos em relação com o pesquisado 

(nativos, interlocutores, parentes). A necessidade de criar um outro ficcional é também uma 

intenção técnica de acirrar as fronteiras para alimentar uma ideia de que assim se é mais 

“objetivo”, “científico” e “neutro”. O erro talvez seja pensar que essas ideias foram 

superadas, quando na verdade ainda aprendemos a operar por esses princípios (como o 

estranhamento ensina a fazer). É importante levantar como o “estranhar” é diferente do 

espiar o próprio povo. Não tem como criar um outro eu distante, o outro é meu. Como o que 

nosso nos aproximamos, esse texto com intuído etnográfico e antropológico é feito por 

aproximações. 

 Esses conceitos clássicos são cunhados e feitos em pesquisas onde a distancias em 
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muitos níveis eram o que fazia uma pesquisa ocorrer.80 Como os conceitos que trouxe do 

contexto de pesquisa do Nathan Virgílio, talvez a “ajuda” e o “espiar” sejam categorias mais 

realistas com as pesquisas realizadas com/entre parentes. Ademais, Cláudia Fonseca (2010) 

em artigo intitulado “O anonimato e o texto antropológico: Dilemas éticos e políticos da 

etnografia ‘em casa’” discute as implicações éticas, metodológicas e políticas em relação ao 

texto anonimato das interlocutoras nos textos antropológicos tenta dialoga acerca dessa 

antropologia contemporânea que ocorre “em casa” (mas não “dentro de casa), traz uma 

reflexão pertinente também para a que está entre parênteses. Apesar das assimetrias entre 

interlocutoras/parentes serem de outro tipo do que a clássica apresentada pela construção 

da ideia de um antropólogo profissional, “A desigualdade política – entre quem descreve e 

quem é descrito – é parte integrante do texto” (p.10). Esse é uma assimetria que não 

desaparece com a escrita. Com minha avó e tia Itamar sendo analfabetas, sou eu quem 

descrevo e escrevo sobre elas. Ao mesmo tempo creio que elas escrever outras versões de 

mim em suas lembranças, nos seus contares e dizeres. 

É uma antropologia contemporânea que lida com o de perto muito perto, como 

atentamente Clifford (2002) pontua “A concretização textual da autoridade é um problema 

recorrente para os experimentos contemporâneos em etnografia.” (p.58) e dessa maneira os 

experimentos como o diário de campo visual apresentam outras potencialidades de 

repensar a autoridade dentro dos nossos textos. Não somos ingênuos ao ponto de 

considerar que toda construção discursiva, textual e gráfica é isenta de estratégias de escrita 

e trabalham para sedução de um público, mas uma pergunta que deixo para esse capítulo é 

se o seu projeto textual é inclusivo ou não? Ele habita uma redoma que atinge apenas os 

cercos universitários? Porque os estudantes de antropologia não são incentivados a escrever 

para diferentes públicos e meios de comunicação? Os ataques que as Ciências Sociais vêm 

sofrendo por parte de governos autoritários demonstram que apesar de ser considerada 

enquanto “perigosa”, temos dificuldade em defender a importância da nossa própria prática 

                                                      

80 “Se muito da escrita etnográfica é produzido no campo, a real elaboração de uma etnografia é feita em 
outro lugar. Os dados constituídos em condições discursivas, dialógicas, são apropriados apenas através de 
formas textualizadas. Os eventos e os encontros da pesquisa se tomam anotações de campo. As experiências 
tomam-se narrativas, ocorrências significativas ou exemplos”. (Clifford:2002:41). 
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para públicos que não acadêmicos (inclusive com acadêmicos temos problema) ... As 

próximas questões que deixo podem ser um pouco mais incomodas dependendo de qual 

perspectiva antropológica você fala.  

 Minha pergunta é se ainda estaríamos em um contexto onde para a Antropologia 

vigorar no hall das “ciências” seria necessário um desconhecimento sobre como a mesma 

opera? Nesse sentido, o sistema colonial de pensamento seria o cerne da disciplina? Caso 

nossas interlocutoras tivessem a mesma ciência do que é a Antropologia, seus métodos, 

moldes conceituais, o controle que elas têm sobre a Antropologia, a Antropologia ainda seria 

Antropologia? Ou seria uma outra coisa? Não são apenas os sistemas políticos, jurídicos e 

econômicos que possuem medo de disciplinas que são historicamente conhecidas por fazer 

“pensar”, parece-me que os Antropólogos também têm medos dos quais pouco ouvimos 

falar, mas que existem. E deixo aqui uma última inquietação: será que o plano 

epistemológico da disciplina nunca foi abrir espaço para “outros mundos”/”epistemologias 

outras”? Ou esses “outros mundos” e “epistemologias outras” são bem vindas desde que 

não atinjam o caráter “científico” da disciplina? Mais uma vez depende de qual antropologia 

você passa a fazer sua prática. 

Mariza Peirano (1992) já no alertava sobre a necessidade de pensar “antropologias 

no plural”, mas Martín e Madroñal (2016) tencionaram outros aspectos que resvalam em 

todas as discussões realizada acima e são essenciais para o fechamento dessa discussão. Não 

é necessário então que nos reconciliemos com nosso passado colonial, é preciso que 

encaremos ele de frente e as consequências que o fundamento da nossa disciplina ainda 

tem sobre a nossa forma de pensar e produzir “ciência”.  Eles trazem a contribuição somada 

com a de outros teóricos para pensar uma “Antropologia de Orientação Pública” com uma 

necessidade indelével de nos fazer rever pressupostos ainda pouco discutidos entre nossas 

metodologias propondo assim uma descolonização das metodologias etnográficas e da 

produção etnográfica. Assim, a antropologia com orientação pública pode ser 

 

[...] entendida como uma pluralidade, articula-se, quer a partir do compromisso dos 
movimentos sociais nas lutas políticas contemporâneas perante as tendências 
etnocidas da globalização, quer a partir de uma linha descolonial que coloca a 
necessidade ineludível de descolonizar as metodologias etnográficas e a produção 
antropológica, assim como o compromisso de transferir e partilhar com os sujeitos 
que constroem o conhecimento antropológico. (p.263) 
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Essas tomadas de ideias e também de consciência partem da retomada que fiz ao 

longo de todo esses capítulos de repensar as interlocutoras/parentes em campo com a 

necessidade de reestabelecer o compromisso com as mesmas pessoas que são responsáveis 

por a construção da pesquisa e teoria antropológica. Por isso foi essencial ao longo do texto 

o compromisso com minhas interlocutoras/parentes para a produção desse texto. O 

movimento de descolonização primeiro parte de uma compreensão de que temos que 

primeiro assumir o caráter colonial dos nossos métodos de pesquisa, mas não parar por ai. 

Creio que se eu não tivesse pesquisa com parentes essas questões não seriam tão latentes 

como foram, pois foi essa tenção dos métodos clássicos que não me prepararem para 

pesquisa com os de “dentro de casa” com teorias que muitas vezes não consideravam essa 

possibilidade. Como Quijano (2005) levanta;   

 

[...] a colonialidade do poder faz da América Latina um cenário de des/encontros 
entre nossa experiência, nosso conhecimento e nossa memória histórica. Não é 
surpreendente, por isso, que nossa história não tenha podido ter um movimento 
autônomo e coerente, e mais exatamente tenha se configurado como um longo e 
tortuoso labirinto em que nossos problemas não resolvidos nos habitam como 
fantasmas históricos. E não se poderia reconhecer e entender esse labirinto, ou 
seja, debater nossa história e identificar nossos problemas, se não se conseguisse 
primeiro identificar nossos fantasmas, convocá-los e contender com eles. 
 

A antropologia de orientação pública além de ser pensada no plural levanta também 

fantasmas que alguns grupos que historicamente fizeram e continuam fazendo antropologia 

no Brasil e na América Latina gostariam que continuassem enterrados e não andando por aí 

apontando o dedo para ideias que não deveríamos ressuscitar fazendo a ligação direta entre 

antropologia e coloniedade de poder que atravessa saber, ser e ciência. Eu não tinha 

“costume” de ouvir como eu deveria fazer meu campo. Minto, ouvia atentamente como 

antropólogos, textos e teorias apontavam como eu deveria agir em campo. Suas etnografias 

clássicas também me ensinaram a fazer etnografia e sem elas esse texto aqui também não 

seria possível. O que eu não tinha “costume” era de ouvir vozes que não possuíam a 

autoridade etnográfica ou que não vinham antropólogos profissionais apostarem como eu 

deveria conduzir minha pesquisa. E isso veio apenas com minhas parentes, com minha mãe 

me fazendo perceber o direito da família em uma produção que eu encarava sendo apenas 

como minha (afinal eu era a autora dessa versão do que me foi contato), mas mesmo assim 
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isso não era suficiente. Esse processo de insuficiência ficou nítido quando voltando para 

Brasília e revendo o álbum de família pude ver que algumas fotos não tinham data e 

informações outras. 

Nesse momento solicitava minha mãe que solidariamente passava a tentar encontrar 

em suas “lembranças”, “lembranças” que eu não tinha ou que me “escaparam”, as possíveis 

respostas. Essa dissertação nesse sentido pode ter apenas uma mão a escrevendo, mas tem 

muitas outras traduções, ideias, reflexões, contribuições dentro das minhas palavras. 

Segundo essa ordem de pensamento, foram muitas mais mãos produtoras desse texto, mãos 

de mulheres que estão “no mundo”, mas que ainda assim tentam da forma mais amável 

possível ajudar essa parente. Posso dizer sem peso na consciência (coisa que poucas 

antropólogas podem fazer) que sim, elas são minhas parentes/interlocutoras, assim como 

sou de todas elas (filha, sobrinha, neta, bisneta, antropóloga).  

Como podem perceber a discussão dorsal desse capítulo é justamente sobre a 

posicionalidade em campo e como ela levanta, tenciona, arrasta e forja formas de entender 

o contexto de pesquisa e do próprio fazer antropológico. E Clifford (2016) apontava para a 

ficcionalidade da produção escrita antropológica, sobre as estratégias de construção de 

verdades textuais, mas também apontava para a parcialidade das histórias que contamos e 

das quais vivemos. Essa parcialidade me acalma em alguns níveis enquanto pesquisadora. 

Como já coloquei, essa é minha versão do vivido da experiência e nunca poderia ser a 

verdade, pois como o autor levanta 

 

Nativos que estudam suas próprias culturas oferecem novos ângulos de visão e 
profundidade de entendimento. Seus relatos são, ao mesmo tempo, empoderados 
e restritos, de formas muito particulares. As diversas regras pós e neocoloniais para 
a prática etnográfica não necessariamente geram relatos culturais “melhores”. Os 
critérios para se avaliar um bom relato nunca foram definidos e estão em 
transformação. Mas o que surgiu a partir de todas essas mudanças ideológicas, 
alterações nas regras e novos compromissos é o fato de que uma série de pressões 
históricas começou a reposicionar a antropologia em relação aos seus “objetos” de 
estudo. (2016:41). 
 

Em um único paragrafo ele faz importantes apontamentos, pois já trabalha com a 

perspectiva das particularidades que surgiriam de “nativos” que poderiam realizar pesquisa 

com “nativos”. Ao mesmo tempo colocava em perspectiva as novas potências que são 

colocadas na relação entre quem descreve e quem é descrito trazida por a crítica pós e 



230 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

neocoloniais que tencionam a proeminência de um Ocidente que construiu uma 

Antropologia nos seus limites do que seria o Outro não Ocidental. Fazer uma Antropologia 

dentro de Casa enquanto uma mulher, latino-americana, parda, de classe popular, periférica, 

com parentesco nordestino é tencionar em consonância com Lila Abu-Lughod (1991) as 

questões ignoradas por Clifford (2016), como os estudos feministas e a posição dos 

“mestiços” na produção etnográfica. A escrita antropológica é uma escrita de fronteiras de 

poder em escala global, mas também em relação as antropologias internas. A 

posicionalidade de um corpo “mestiço” que faz antropologia é uma relação política em 

relação tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade pesquisada da qual também 

fazem parte. É um malabarismo constante em fazer sentido para dois espaços que em 

muitos casos não conversam. 

A inclusão do Diário de Campo Visual Público foi uma forma de demarcar a minha 

produção que não é construída apenas aqui nesse texto, mas também em um espaço que 

pode ser acessado porque possui bens materiais tecnológicos ao mesmo tempo em que faço 

um esforço de tradução as minhas parentes/interlocutoras do que nesses escritos faço: 

 

Duas objeções entrelaçadas e comuns ao trabalho de antropólogos/as feministas, 
nativos ou semi-nativos, ambas relacionadas à parcialidade, escancaram a 
persistência dos ideais da objetividade. A primeira tem a ver com a parcialidade 
(como viés ou posição) de quem observa. A segunda tem a ver com a natureza 
parcial (incompleta) da imagem representada. Mestiços/as são mais associados/as 
com o primeiro problema, e as feministas com o segundo. Diz-se que o problema 
no estudo da própria sociedade é a dificuldade em estabelecer distância suficiente. 
Uma vez que para mestiços/as o Outro é de certa maneira o si mesmo, dizem ser 
este o perigo compartilhado com antropólogos/as indígenas: a identificação e o 
deslize fácil para a subjetividade7. Essas preocupações sugerem que o/a 
antropólogo/a ainda é definido como um ser que precisa permanecer separado do 
Outro, mesmo quando ele ou ela procura explicitamente superar tal lacuna. (Lila 
Abu-Lughod:2011:197). 

 

Encerrei esse texto com a Lila Abu-Lughod (2011) acima apontando sobre algumas 

problemáticas que insistem em acompanhar o fazer antropológico que atormentam 

antropólogos que gostariam que seus diários de campo fossem queimados após sua morte. 

A esses, a ideia de parcialidade, neutralidade, objetividade e cientificidade ainda não foram 

superadas e talvez nunca o sejam dadas a sua posicionalidade. Ou melhor, ainda trabalham 

com essas ideias como se já superadas fossem. O importante ao meu ver, é tencionar os 

novos fazeres etnográficos que vem emergindo com uma nova geração de pesquisadores e 
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pesquisadoras que não vieram da elite acadêmica ou branca desse país, que estão 

diariamente tentando entender se antropologia dos grandes centros dos quais advém a 

teoria antropológica clássica que são socializados e nas quais aprendem o fazer 

antropológico é a antropologia que gostarão de fazer futuramente. 
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O QUE A ORGANIZAÇÃO DO LOCAL QUE ORGANIZA OS SERVIÇOS DE SAÚDE PODE NOS 

CONTAR? 

 
Raphael Santos Sande81 

Resumo 
O Distrito Sanitário (DS) é caracterizado como uma unidade organizacional mínima do sistema de saúde e tem 
sua base territorial definida geograficamente, com rede de serviços e perfil tecnológico adequado às 
características epidemiológicas da população. A cidade em que desenvolvo o trabalho possui doze Distritos 
Sanitários, cada território tem uma sede responsável pelo planejamento/gestão daqueles equipamentos de 
saúde. Neste espaço são organizados os serviços de atenção e promoção à saúde como a vigilância sanitária, 
rede  cegonha, atenção a doenças crônicas, vacinação, entre outros. Inserido no DS por meio da residência 
multiprofissional em saúde coletiva com ênfase em planejamento e gestão desde março de 2019, fotografei 
alguns momentos do meu cotidiano no ambiente de trabalho. O que um espaço pode nos dizer? Os papéis, 
pastas e organizadores? E os amontoados de livros que caem dos armários? O que as fotografias sobre esses 
espaços podem nos contar? Este trabalho tem como objetivo discutir através de uma série de fotografias e de 
uma escrita performática-auto-etnográfica a respeito dos processos organizacionais do planejamento e         
gestão local que tanto impactam na vida dos usuários do Sistema Único de Saúde. 
 
Palavras-chave: Autoetnografia; Planejamento e gestão de saúde; Escrita performática. 

 

Saúde e como o nosso serviço de saúde... 

A Constituição Federal Do Brasil definiu saúde como um direito de todos e dever do 

estado, garantido mediante medidas políticas, sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1998). 

Seguimos... A Organização Mundial de Saúde, OMS (um dos escritórios do sistema 

ONU) definiu a saúde como “um estado de  completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades”.  

Em que momento essas pessoas benevolentes moradores da Europa imaginaram que 

nas outras realidades teríamos um completo bem-estar? Um ser humano que convive com 

uma doença crônica nunca terá saúde? 

Enquanto estudante e logo depois como trabalhador da saúde, percebo o que muitos 

já tem como uma certeza: nós cuidados mesmo é da doença e com o tanto de problemas de 

saúde da população que temos, cuidar da doença das pessoas tem sido um esforço 

                                                      
81
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gigantesco. A cobrança pela produtividade clínica em detrimento das atividades de 

promoção e educação em saúde é apenas um exemplo disto.  

No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) organiza a nossa assistência à saúde no que 

conseguimos notar como os atendimentos clínicos e campanhas de prevenção e no que não 

prestamos tanta atenção, como a qualidade da água ar e alimentos. Os três níveis de 

governo (municipal, estadual e federal) compõe o SUS e cada um carrega uma 

responsabilidade. Aqui falarei sobre a esfera que estou inserido, o nível municipal.   

  

O que é um Distrito Sanitário?  

Existem divisões espaciais como estados, municípios e países. O município em que 

vivo se dividiu no setor saúde em Distritos Sanitários (DS).  O DS é uma unidade espacial que 

possibilita identificar o pertencimento territorial dos indivíduos. Contém informações 

epidemiológicas sobre natalidade, morbidade e mortalidade na área da saúde e outros 

aspectos relacionados as necessidades sociais e os recursos disponíveis para atendê-la 

(SPOSATI,2008). 

Lembro então da aula da professora Carmem Teixeira e recorro aos seus escritos para 

dizer que nos anos 80 foram criados os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde 

(SUDS) em todos os estados da Federação. A Bahia foi o primeiro estado a assinar o convênio 

SUDS, incorporou-se então, como estratégia, os Distritos Sanitários (TEIXEIRA et al. 1993). 

 No Brasil, criação dos distritos sanitários teve como objetivo a construção ou oferta 

de serviços regionalizados de modo que possam suprir as demandas e necessidades locais 

das populações que residem no território (ALMEIDA et.al, 2002). Ou seja, dividiram a cidade 

por perfil populacional parecidos para conseguir resolver os problemas de saúde de uma 

melhor forma.  

Uma lei define o Distrito Sanitário: 

Unidade operacional e administrativa mínima do sistema de saúde, definida com 
critérios geográficos, populacionais, epidemiológicos, administrativos e políticos, 
onde se localizam os recursos de saúde, públicos e privados, organizados através de 
mecanismos políticos institucionais com a participação da sociedade organizada 
para desenvolver ações integrais de saúde capazes de resolver a maior quantidade 
possível de problemas da saúde. (DECRETO Nº 24.041 DE 10 DE JULHO DE 2013.) 
 

A palavra território é chave nesse resumo, e aqui ficou assim: 
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rros em cada um, com as características já discutidas. Em cada DS existe uma quantidade de 

unidades de saúde, centro de especialidades odontológicas, UPAs, hospitais... e uma sede 

administrativa que fica responsável por gerir todos esses equipamentos de saúde no nível 

local, tendo em vista a facilitação das demandas e necessidades da secretaria municipal de 

saúde como um todo. De antemão aviso que a relação é de muitas idas e vindas e nem tudo, 

ou quase nada, são flores. 

Estou no estacionamento da sede do Distrito Sanitário esperando uma carona, 

enquanto isso converso com um amigo funcionário de lá. Ao olhar aquele lugar e como ele é 

visualmente pouco atraente solto a frase: esse lugar parece uma casinha de cachorro. Sério, 

olha como ele é rebaixado, reto com essas telhas aparentes. Então recebo como resposta 

uma história que aqui pode ser encarada como uma relação que define o que o DS na nossa 

realidade, não consigo reproduzir o que ele disse com exatidão o que trago aqui é o que 

dessa história me mobiliza e o que tenho anotado em meu diário de campo. 

Dividimos o espaço com uma unidade básica de saúde, um estacionamento nos 

separa. Algum tempo atrás, por algum motivo, essa unidade foi ampliada e passou por 

pequenas reformas e pinturas. A pessoa responsável pelas reformas visitou a obra e meu 
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amigo a questionou se iria reformar também o Distrito Sanitário do outro lado do 

estacionamento: 

 

- Não ali na casinha não vamos mexer não que é sanitário! 
É isso mesmo a figurona confundiu o Distrito Sanitário com o sanitário.  
BANHEIRO 
Será que todo mundo entende a importância do que é, ou deveria ser um DS? 

 

Que importância tem o Distrito Sanitário? 

Então, só pra deixar igual as águas de mamãe, o DS é o local que organizamos os 

pormenores do cuidado a saúde. Neste espaço são organizados os serviços de atenção e 

promoção à saúde como a vigilância sanitária, rede cegonha, atenção a doenças crônicas 

(diabetes, hipertensão), vacinação, saúde do adolescente, controle da tuberculose, 

investigação do óbito materno, fetal e infantil, o controle de medicamentos, frequência dos 

profissionais. Todos as unidades de saúde daquele território passam por ali. Se a organização 

daquele serviço não vai bem, logo... 

 

Existem agentes que não querem que tudo ande bem.  
Existem aqueles que almejam um algo melhor! 
De qual lado você está? 

 

Como passei a vivenciar o DS ou, trabalhando no meio do que pode desabar 

Em novembro de 2018 iniciei a preparação para o processo seletivo que iniciava em 

janeiro e em março me colocaria diariamente com essa realidade. A residência 

multiprofissional em saúde é uma estratégia de pós-graduação onde o residente (existe a 

negação do termo discente, não é discente é residente!)  aprende em serviço. Tem a 

duração mínima de dois anos, equivalente a uma carga horária mínima total de 5760 (cinco 

mil setecentos e sessenta) horas. Sendo ela 80% (oitenta por cento) da carga horária total 

sob a forma de estratégias educacionais práticas e 20% (vinte por cento) sob forma de 

estratégias educacionais teóricas (CNRMS Nº 5/2014). 

Isso corresponde a 60 horas semanais, uma carga horária muito produtiva e pouco 

estafante.  

A C R E D I T E, NÃO QUESTIONE! 



237 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 A Lei Federal nº 11.129/2005 institui a criação da Residência em Área Profissional da 

Saúde. Ela é definida como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para 

a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, 

excetuada a médica. Tem por objetivo proporcionar a transformação das práticas na área da 

saúde de acordo com a realidade dos serviços, a partir do trabalho multiprofissional e com 

cooperação intersetorial (BRASIL, 2005).  

Acredita-se que assim existirá uma mudança nas práticas dos serviços de saúde e que 

os profissionais formados atendam aos princípios do SUS. Albuquerque et al. (2008), 

afirmam que existe um trabalho coletivo, pactuado/integrado entre docentes, profissionais 

em formação, gestores e trabalhadores dos serviços.  A articulação desses atores e a 

reformulação das práticas educativas obedece ao objetivo central da criação da Residência 

Multiprofissional em Saúde. É a maneira de aprender pelo trabalho (aprendizagem em 

serviço) com um acompanhamento (preceptoria) e supervisão (docente). 

E o que eu quero dizer com isso? Que eu me aproveitei dessa ambiguidade de 

trabalhar e ter responsabilidades de um profissional do serviço ao mesmo tempo que sou 

“apenas” um estudante.  Tensionei os locais em que me fiz presente, pude dizer o que nem 

todos tem autorização e só por isso foi possível escrever estas linhas.  

EU ME POSICIONEI! 

 

Paparazzo, território, organização e planejamento 

Paparazzo *papaˈratso+  
sm: [mais usado no plural] Fotógrafo que segue persistentemente pessoas famosas 
em suas atividades públicas ou particulares, com o intuito de conseguir fotos 
interessantes ou indiscretas. PL: paparazzi. (Paparazzo. In: MICHAELIS). 
 

Foi assim que me senti quando entrei naquele espaço pela primeira vez. No entanto 

eu não tinha uma máquina profissional na mão e ficava perseguindo os famosos funcionários 

da Secretaria Municipal De Saúde. Mesmo assim parecia que eu estava invadindo, a 

impressão realmente era de um fotógrafo profissional, só que minha lente era o olhar.  

A condição de profissional-estudante pode ser o culpado, logo no primeiro mês eu 

era questionado, ou solicitado para fazer algumas tarefas que eu deveria saber afinal estava 

estudando isso. O peso de estar na universidade em 20% da minha carga horária também 
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me deu o status (pelo menos na cabeça de alguns) de policial do certo ou errado no trabalho 

do outro.  

Rabisquei tudo isso no meu diário de campo, então logo pensei poderia realmente 

fotografar. Todas as vezes que fazia isso parecia um pouco desmedido, mas acredito que 

não. O olhar para contradição esteve sempre presente, sou um profissional estudante com 

uma posição e concepção política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março de 2019 a falta de estrutura me chama atenção, fraldas pelo corredor, 

tamanho do lugar, a quantidade pessoas espremidas em 3 salas, o calor, as caixas e papéis 

espalhados por todos os lugares. Não é má vontade, só não tem onde guardar.   

As tentativas de organizar o local estavam ali, era fácil de ser percebidas.  As caixas se 
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empilham no teto dos armários ou aos pés das mesas.  Julho de 2019 entro na sala e a mesa 

está assim:  

 

Eram fichas, cartelas do teste do pezinho, listas de presença...O que me chama 

atenção é o aviso de: Ordem, Arrumação E Limpeza: Higiene, pratique! Muito complicado 

quando existe uma estação de trabalho que não comporta todas as tarefas diárias. A 

subchefia de ações percebe aquilo que me chama atenção e me faz fotografar, na semana 

seguinte é o fim desta prática ou pelo menos, o sumiço dessa placa!  

“Ainda sou um estranho nesse lugar 

Presto atenção neles e eles prestam atenção em mim” 

Julho de 2019, volto de uma reunião com profissionais de outros Distritos Sanitários, 

quem comandou foram as pessoas que fazem a gestão do trabalho e são responsáveis pela 

permanente educação dos trabalhadores da saúde. Recebo uma agenda com todas as 

atividades educativas do ano, levo para o distrito e coloco numa mesa, fico olhando pro 

caderno meu olhar desvia para aquela mesa, as imperfeições o pó que ela solta, as 

rachaduras. Qual o uso que vai ser dado a esse instrumento? Quem adotaria ele como seu? 

Então estendo meu olhar para os lados e lá estão panfletos de datas passadas, cartazes, 

rascunhos. Precisamos 

organizar melhor o trabalho 

o espaço é só um reflexo disso. 
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Quando Eu Não Encontro Algo O Que Eu Faço? Quando Eu Não Encontro Algo Que 

impacta direta ou indiretamente na saúde de outra pessoa O Que Eu faço? O que você faria? 

Seguimos....  

Seguimos? Sim, seguimos! Para onde? Não sei...Eu não estou cercado de profissionais 

ruins, longe disso, posso até arriscar que são desmotivados devido as condições de trabalho 

que não são boas, mas eles são bons profissionais e boas pessoas. Serem bons impacta no 

resultado? Sim, faz diferença, no serviço público a opção de não se importar por vezes é 

tentadora principalmente quando não estamos vendo diariamente os usuários do Sistema 

Único de Saúde. O trabalho da gestão da saúde impacta no atendimento direto aos usuários, 

mas diferente do médico, enfermeiro, cirurgião dentista ou agente comunitário de saúde, os 

técnicos da gestão não tocam fisicamente no paciente e isso impacta. A longo prazo, eu ou 

qualquer outro profissional pode acabar realizando suas atividades sem pensar quem 

realmente ela se destina. Organizar, gerenciar e planejar ações que muitas das vezes outros 

profissionais vão executar, esse é o motivo e o exemplo.  

E quando é que lembramos que os usuários existem?  

 

 

E

m 

oca

siõ

es 
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mo 
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a. A 
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mesa um pouco menos bagunçada, a placa pedindo higiene já não está na minha lembrança. 

Chega essa senhora pela tarde querendo resolver algo a respeito da disponibilidade de um 

medicamento de uso continuado, onde coloco ela pra sentar e esperar? Ora, eu não tenho 

uma recepção disponível, uma salinha com tv, cadeiras conjugadas e meia dúzia de revistas 

velhas. Ela vai ficar em pé? E se fosse minha avó? Peço para esperar ali mesmo, na cadeira 

de plástico que trabalhei durante meses, é desconfortável 

Eu sei, mas é o que tem! 

Volto a trabalhar, não sou eu que resolvo o problema dela, o responsável já está se 

movendo, tenho tanta coisa pra entregar, corro entre planilhas até virar para trás e ver que a 

senhora estava dormindo, sim! Na sala com nove mesas de trabalho, cadeiras de plástico e 

um aparelho de ar-condicionado da década de noventa. 

Culpa 

           Culpa 

Culpa 

Fazemos tão pouco 

Culpa 

Eles (os do poder) sentem culpa? 

 

 

Quase não existe espaço para comer, alguns reclamam, todos se acostumam. No 

entanto aquela presença nova me despertou. Lembro de Monken M, Barcellos C, 2005: 

A rede territorial de conexões dessas interações 

humanas, ao se intensificar coletivamente, revela-se em 

fluxos, nos quais uma certa tipologia se institucionaliza, 

ditando regras, comportamentos e funções. Cabe ao 
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espaço interagir e acolher usos característicos a esses 

fluxos e interações. 

 Ditaram regras e eu segui! Refleti pouco, mas me comportei como a instituição 

esperava. Mas o meu espaço me mostrou outro fluxo ao interagir com ele. O que fiz (ou o 

que fazemos) não dá conta.  

O território vivo bateu na minha porta, precisei mandar entrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por mês o DS recebe visitas, a gerência dos estabelecimentos de saúde que 

compõem esse território. Tudo então muda... afasta mesa, cadeira, caixa... mais cadeiras de 

plásticos... planejamentos, cobranças, uma ou outra discussão.  

A conformação do lugar muda, as pessoas mudam, o clima muda o que é decido ali 

também impacta em parte da saúde das pessoas. Lembro do Almeida Filho, 2011: 

Saúde como fenômeno, saúde como metáfora, saúde como medida, saúde como 

valor, saúde como práxis. 

O território é uma rede, o que acontece se uma dessas pessoas solta uma ponta ou 

desfaz um cruzamento? Impacta novamente na... 
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E como posso me 

apoderar desse ciclo? Como ser melhor? Como atuar significativamente na vida de tantas 

outras senhoras que dormem na cadeira de plástico enquanto esperam uma solução? 

Penso no território 

Ele tem motivo de existir 

Acredito na necessidade da reorientação política, me perguntei inúmeras vezes como 

conseguiram criar o SUS em todo aquele contexto pouco favorável, ou como criaram a 

primeira versão da política de saúde da mulher nos anos de ditadura. Alguém precisou 

acreditar na mudança e tentar fazer com que ela aconteça.  

Usar o território como trabalho na saúde é usar o povo como mobilizador da saúde. 

Lembro de Monken M, Barcellos C (2005) novamente: 

 Para (re)conhecer os usos diversificados do território, é necessário investigar as 

práticas sociais transformadas em rotina no espaço. 

É necessário investigar, investigar o território, as práticas sociais e a si. Eu investiguei 

a mim! 
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A IDADE DA TERRA - EFLÚVIOS DE UMA TRAJETÓRIA - EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA, 
FOTOGRAFIA E POESIA 

 
Andréa Martini 82 

Resumo 
“A Idade da Terra” é uma proposta de curta-metragem. Deriva do projeto de estágio pós-doutoral “À Caça de 
um Objeto Permanentemente Selvagem: a experiência etnográfica em monografias indígenas”, realizado entre 
2017 e 2018 na Universidade Federal de Santa Catarina. Reúne materiais realizados em pesquisas nos estados 
do Acre e Amazonas, Brasil. A partir e através de memórias alinhavadas pela imagem, som e texto, desdobra-se 
uma etnografia em suas infinitas possibilidades. O recorte metodológico comporta um diálogo sutil.  
 

Palavras-chave: Antropologia, Poesia; Fotografia; Etnografia.    

 

Ando, escrevo e fotografo 

Nasci em 1970. Aos cinco anos ganhei uma máquina de fotografar. E gosto pela coisa.  

Não parei mais. Sempre que possível, fotografo. A câmera, registra em instantâneos, 

os meus verdes anos. 

 

 

Foto 1 - A. Martini, Panambi, RS, 1975 

 

Em 1986 com 16 anos já viajava sozinha.  

Nas férias ia para o Rio Grande do Sul. Já no rincão querido, passava o final de 

semana em Porto Alegre. Andava de máquina fotográfica em punho. Maravilhada pela 

arquitetura de casarões antigos. Decrépitos, belos e sólidos; tudo ao mesmo tempo. 

Arrojados ângulos.  

 

Ando, escrevo e fotografo.  

                                                      
82

 Professora Associada, Licenciatura Indígena (Humanidades), Universidade Federal do Acre, Campus Floresta.  
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Porque assim, eu saio e volto a mim.  

 

Andar ensina? Escrever traduz? 

A melhor maneira de se conhecer uma localidade e suas belas personagens é 

andando. A pé ou de bicicleta: andar ensina e faz bem à saúde.  

Também se economiza andando. Para gastar num almoço reforçado. Num ala 

minuta, como é chamado o “comercial” no Rio Grande. Vem com arroz, feijão preto, carne 

ou frango grelhado que não é assado ou guisado que não é cosido. Acompanha salada de 

rabanete com ovo, repolho e pepino. Tudo azedo; um regionalismo para conserva. Uma 

farinha ralinha que parece fibra esgarçada de algodão ou linho. Que lá o povo come assim.  

Desde lá, adoro, andar incógnita. Caminhar é uma verdade que se aprende. Máquina 

fotográfica em riste. Olhos escancarados. Fotos em que sou a minha melhor modelo.  

 

 

Foto 2 - B. Arisi, Porto Alegre, RS, 1988 

 

A leitura e a escrita sempre foram concomitantemente empolgantes. E quando, a 

escrita se aliou à fotografia, então... Nem se fale. Aptidões se desenvolvendo. 

Após uma perda descubro que escrever cura a dor, a tristeza, a saudade. Colocar em 

palavras. Sabe que facilita? É uma espécie de declaração de ocorrência das coisas. Dar nome 

às coisa(s). Nome dar. Nome ar. Isso se faz mediante a escrita mesma.  

Naquele tempo, era ela uma escrita em si. Ainda não tinha gênero. Escrevia algo que 

não era crônica, nem descrição, nem nada. Nem era algo poesia. Era talhar sentimento 

próprio quiçá universal. O que viesse, enfim, pela cabeça. Cabeça novamente erguida.  

Assim, sigo desde então. Andando, escrevendo, fotografando.  
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Fotografia cristaliza? 

Em fotografia, como na Antropologia, aprendi a fazer, fazendo83. Também sempre 

gostei muito de ler. Ler permite suportar, entender e carregar o incontinenti da vida.  

Li de tudo, mas, sobretudo, aventuras e crônicas de viagem. O gênero sempre me 

instigou sobremaneira. As viagens gaúchas despertaram um vívido interesse pelo distal.  

Revistas de circulação nacional saciavam parte de meu ávido interesse. 

Documentavam heroicidades promovidas por indigenistas, sertanistas e militares. Falo d’O 

Cruzeiro, editado pelos Diários Associados entre 1928-1975. E, da Revista Manchete pela 

Bloch Editores, 1952-2000. Ambas de Rio de Janeiro-RJ. 

Desde criança eu queria, pois, “trabalhar com os índios”. Sem saber exatamente do 

que se tratava. Ou, como proceder para que aquilo acontecesse.  

Meu pai que é geólogo, Paulo Martini, viajava para trabalho de campo e me trazia 

presentes e histórias incríveis. Não sei se, algo estimulada pelas imagens, viagens e/ou 

família. Fato é que esse negócio de conhecer tribos distantes me fascinava deveras.   

As raras imagens e obras sobre temas indígenas, aguçavam, ainda mais, a minha 

curiosidade. Ainda que romanticamente. Preconceito e romantismo precisam ser mesmo 

observados.  

Simbolicamente, o Rio Xingu, demarcava um local de sonho: a floresta (VILLAS BÔAS, 

2012). Um sonho realizado, pois, com o tempo, me profissionalizei84. E a câmera me 

acompanhou na profissão. Pesquisando, lecionando e fotografando.  

Recentemente, entre 2017-18, realizei um pós-doutoramento85. Chamou-se À Caça 

de um Objeto Permanentemente Selvagem. Experiência etnográfica em monografias 

indígenas. Como em meu doutorado realizo um curta-metragem para acompanhar o texto 

(MARTINI 2005; 2005a). Intitula-se A Idade da Terra. Está em finalização. Seu roteiro é o 

objeto do presente artigo.  No entanto, pretendo iniciar essa história um pouco antes.  

 

                                                      

83
 Estudei com P. Pêra (1984); C. Palermo (1992) e F. de Tacca (1994)  

84
 No IFCH/UNICAMP, habilitei-me (1991-1995). Fiz mestrado em Antropologia Social (1996-1998). E doutorado 

em Ciências Sociais (2000-2005).  
85

 Supervisão: Prof. Dr. Oscar C. Saez; Etnologia e (Etno) História. Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina (PPGAS/CFH/ UFSC). 
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Etnografia e arte  

Sempre que possível, procurava entrelaçar as técnicas e abordagens da Antropologia 

e da Arte-Educação. Idealizei a Oficina MultiArte em 1995 e a realizei com Fabiana Victor. 

Aportada no Espaço Lúdico do Centro de Apoio aos Funcionários (CAF/UNICAMP). Nela, 

reunimos atividades artísticas variadas, oferecidas para filhos de funcionários, no 

contraturno de seus pais. A oficina era uma síntese do que eu vivia à época86. Há uma 

relação entre tais experiências e as ideias que tive depois.   

 

 

Foto 3 - A. L. G. Pinto, Campinas, SP, 1995 

 

Com estratégia similar realizou-se a Oficina Vídeo na Escola entre 1999 e 2000. Na 

rede pública paulistana. Havia outras oficinas, como Teatro de Reprise e Música. Nela, 

aprendiam-se técnicas de cinema e fotografia a partir de temas cotidianos e necessários. Os 

materiais realizados serviam para a compreensão de circunstâncias e contexto. Expressões 

de representação próprias. De pessoa, escola, família. De grupo(s) e da sociedade como um 

todo. 

 

                                                      

86
 O ambiente universitário propiciava aprendizados inúmeros. Capoeira (1991-1993), Dança-Teatro (92-94) e 

Danças Brasileiras (1994-2002). Com os Mestres Salvador A. de Souza; Adilson N. de Jesus e Tião Carvalho. 
Rádio MUDA Livre da Unicamp (1992) e Bloco Carnavalesco BerraVaca!(1999).  
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Foto 4 e 5 - A. Martini, São Paulo, SP, 1999 

 

As atividades didáticas eram potencializadas pelo debate sobre relações de gênero e 

etnicidade. Os resultados se revertiam em reflexão. Descobertas. Soluções conjuntas eram 

fortalecidas. Havia incentivo, por parte da coordenação do projeto, para a elaboração e 

execução transdisciplinares de práticas pedagógicas. E para a colaboração, entre disciplinas e 

oficinas e seus ministradores (NIEMEYER 2009, CARMO 2005).  

Entre 1994 inicio pesquisa na Reserva Extrativista do Alto Juruá, Acre (CUNHA e 

ALMEIDA). Desenvolvi todo meu trabalho de pesquisa no estado, onde resido desde 2002. 

Trabalhei e trabalho com pessoas que detém conhecimento altamente especializado e 

sofisticado. E baixa alfabetização. Parteiras e rezadores. Agricultores, seringueiros, 

caçadores, pescadores. Povos indígenas87.  

Desde 2009, sou professora da Licenciatura Indígena da Universidade Federal do 

Acre, campus Floresta. Área de Humanidades. Há muitos desafios. Mas, não se arrefece o 

desejo de se aprimorar o serviço. 

Embora, o Acre seja pioneiro na educação escolar indígena, ainda não se tem a forma 

ideal. Temos apenas a fórmula essencial: interagir melhor com as explicações próprias entre 

colaboradores. Produzir materiais e conteúdos indígenas próprios. Uma produção 

verdadeiramente autoral. Com suas particulares descrições motivadas. E refinadas poéticas 

e linguagens. Sempre em transformação (MARTINI e YAUANAWA, 2015; MARTINI e 

JAMINAWA, 2010).  

                                                      
87

 Atuei entre 1994 e 2002, com a Associação de Seringueiros e Agricultores da REAJ (ASAREAJ). E com a 
Associação Saúde Sem Limites (SSL). Entre 2002 e 2017, com a Associação de Seringueiros Kaxinawa do Rio 
Jordão (ASKARJ). Dentre outras atividades. Cf. https://ufac.academia.edu/AndréaMartini, Acesso em: 09 nov. 
2019. 

https://ufac.academia.edu/AndréaMartini
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Etnografia e (in) sanidade 

Pode-se dizer que os métodos etnográficos são formas de olhar (MARTINI, 2019). Ou, 

também, fórmulas para olhar uma dada pessoa ou contexto. Investigando a etnia Piaroa no 

Rio Orinoco, Venezuela, uma antropóloga percebe a ineficiência de seus métodos para 

descrever as concepções piaroa acerca do mundo. Especialmente, àquelas do rwuang; 

especialista local como um xamã. Para curar, o rwuang reconta, oralmente, mitos e histórias 

piaroa (OVERING, 1994: p. 81-118). Reconstruindo fórmulas orais relacionadas à situação ou 

doença vivida, as resolve ou atenua.  

De forma similar, para compreender outras pessoas e culturas, os antropólogos 

refletem por escrito, ou mesmo, oralmente, sobre o impacto de sua convivência ou 

interação com culturas ou grupos socioculturais distintos88.  

Antropólogos também reconstroem, através da narrativa etnográfica, a conversão de 

seus pontos-de-vista que são relativizados pelo contato com um “outro”. É o que se 

convenciona chamar de “alteridade”.  

Refletimos sobre quem realmente somos ao contrapor nossos pontos de vista com 

outros pontos de vista diferentes: divergentes ou convergentes. Assim, refletimos, 

antropologicamente falando. É obrigatoriamente, desse choque entre pontos de vista que 

resulta a informação etnográfica.  

Continua,  

Temos obliterado muito bem os povos amazônicos, com esses pressupostos sobre 
povos com diferentes estágios da Sociedade, ordem política ou criatividade. Pelas 
narrativas ocidentais perdemos completamente de vista o que é importante entre 
os povos amazônicos – e seu horizonte de preocupações. Será que estou sendo 
demasiadamente severa? Bem, então tentem compreender a dignidade do 
igualitarismo amazônico, com a sua retórica peculiar e seus fundamentos 
intelectuais — um antigo sonho meu. Que tipo de ordem política pode ser gerada 
por esse igualitarismo peculiar? Tentem então abordar as repercussões políticas da 
poética amazônica (...). Tentem expressar qualquer uma dessas coisas através do 
olhar condescendente e do vocabulário da teoria social ocidental. Para começar a 

                                                      
88

 Nossa abordagem é, necessariamente, perspectiva, pois, no mínimo, nossas próprias maneiras oferecem-nos 
um meio valioso de entendimento comparativo (...) ansiamos pelo conhecimento do extraordinário: a viagem 
xamânica, a caça com zarabatanas e curare. O fascínio do exótico nos enfeitiça. Em consequência, podemos ser 
maus observadores do cotidiano. O problema é ainda mais grave quando o cenário é a floresta que pouco 
conhecemos: somos desajeitados quando nos movemos dentro dela e não sabemos vê-la. Não possuímos as 
habilidades práticas necessárias para torná-la inteligível (OVERING, 2004: 7).  
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entender os modos de pensamento amazônicos devemos obviamente nos colocar 
a tarefa de descolonizar a intelectualidade que produz conhecimento sobre a 
Amazônia, e, para tanto, devemos fazer um grande esforço de descentrar as 
narrativas ocidentais do social e do político (OVERING, 2004: p. 8) 

 

Sinceridade sistemática  

Em 1994, como disse, fiz meu primeiro trabalho de campo, numa Reserva Extrativista 

do Alto Rio Juruá, REAJ, no Acre. Lá, notei como sendo urgente, a necessidade de me fazer 

entender. Assim como, a necessidade de compreender a complexidade do pensamento 

amazônico.  

Conviver por longos períodos, realmente ajuda muito. Passei a utilizar-me, cada vez 

mais, de linguagens lúdicas em pesquisas e ações. Linguagens que incentivem a comunicação 

entre as pessoas. E que permeiem os resultados.  

Há projetos que obliteram a forma de obtenção dos dados. E sua imensa negociação. 

Isso dificulta enormemente a percepção geral sobre a complexidade do serviço 

antropológico. A linguagem teórica empolada atrapalha quem é novato. Melhor seria, 

falarmos de uma maneira direta, principalmente, em se tratando de métodos de pesquisa.   

Antropólogos como B. Malinowski tratam da fidedignidade dos dados89.  

Na metodologia antropológica, o pesquisador se esvazia para preencher-se. Inteira-

se. Compartilha. Sangra um pouco. Compara-se. E, nesse avesso, precipita-se. Sai de “si” e 

torna a si. Retorna-se. Mergulha e emerge mais além e nova mente; num eterno movimento.  

Parti e se reparte em pedaços. E sem faltar um pedaço recria-se absurdamente.  

Em si. Nus outros.  

 

Foto 6 - A. Martini, Rio Negro, 2002 

 

                                                      

89
 and many writers do not ply the full searchlight of methodic sincerity, as they move among their facts and 

produce them before us out of complete obscurity (MALINOWSKI, 1922, p. 13).  
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Malinowski prescrevia a demonstração dos métodos. Distinguia o resultado da 

observação direta e participante da inferência de autor. Ele antevê a intersubjetividade na 

etnografia90. 

Um sentido construído pelo autor torna inteligível uma sociedade (antes ou sempre) 

desconhecida. Sociedade ‘sem sentido’ para aquele observador ‘de fora’. É a narrativa que 

(re) constrói o sentido. Ela amarra a canoa no porto. Mas, ainda assim, a canoa flutua.  

A escrita, fugazmente, mapeia tesouros submersos e os traz à tona. Os fatos são 

alinhados por um tênue fio. Frágil corda tecida é a etnografia. Fio mantido seguro pelas 

mãos do pescador cansado. Linha interligada pela rendeira paciente e adormecida que já fia 

sem enxergar. Técnica essencialmente interdisciplinar.  

Os acontecimentos vividos por mim, os acontecimentos em geral ocorridos durante 

um período de campo, por exemplo, são trazidos à tona mediante o relato.  

São fatos postos em alguma espécie de ordem, através da narrativa escrita, fotos e 

outros registros. Faço isso para compor “minhas obras”; resgato fragmentos do que sinto. 

Reconstruo como um ruwang piaroa; para construir sentido. Mérito de fiandeira. Rendeira.  

 

A alma do negócio 

São, pois, os métodos, recortes e estruturas textuais, uma espécie de terceira voz que 

alinhava. Como autores, submetemos os acontecimentos a uma “coerência narrativa”. 

Recontando os eventos. Com a participação (ou não) de colaboradores. Segundos e terceiros 

autores.  

Na Antropologia, o método supõe períodos de convivência com o grupo ou pessoas 

pesquisadas. Sempre que possível. Bem como, sua descrição aprofundada. É um ritual de 

passagem tocante para a disciplina (MALINOWSKI, 1922: p. 11-24).  

Essa fórmula promove uma espécie de (auto) esvaziamento.  

                                                      
90

 In Ethnography, the writer is his own chronicler and the historian at the same time, while his sources are no 
doubt easily accessible, but also supremely elusive and complex; they are not embodied in fixed, material 
documents, but in the behaviour and in the memory of living men. In Ethnography, the distance is often 
enormous between the brute material of information — as it is presented to the student in his own 
observations, in native statement, in the kaleidoscope of tribal life — and the final authoritative presentation of 
the results (MALINOWKI 1922: p.13).  
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É como se refletíssemos sobre nós mesmos, a partir desse outro com quem convivo. 

Dessa alteridade. Numa ação-reação.  

Através da etnografia, procuro então colocar em palavras, tudo o que vejo, sinto e 

penso. Esvazio-me de mim mesma que outrora fui túrgida.  

Conforme escrevo, após muitos sentimentos contraditórios preencho-me novamente 

e aos poucos de mim mesma. Descrevendo o que vi e experimentei.  

Procuramos a nós mesmos, nos outros? O incômodo e solitário nu repele e afasta?  

 

Horror! Horror! 
91

 

 

Foto 7 – E. da Silva, Rio Juruá, Acre 1994 

 

Em verdade, trata-se de um encontro fértil, mas, ninguém sai ileso. Nem inteiro.  

Num espelho de mil faces, o distinto torna-se similar. Familiar. 

Desse sentimento algo inexato surge A Idade da Terra - Eflúvios de uma trajetória. 

Experiência etnográfica, fotografia e poesia. O curta-metragem é uma síntese poética do 

pós-doutoramento À Caça de um Objeto Permanentemente Selvagem. Experiência 

etnográfica em monografias indígenas. 

Leiamos então o pré-roteiro. A obra se pretende finalizar em dezembro de 2019.   

Andréa Martini, Cruzeiro do Sul, Acre, 09 nov.2019.   

 

 

                                                      
91

 CONRAD, J. 1994. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000219.pdf, em 05 Nov. 19. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000219.pdf
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ANEXO A – PRÉ-ROTEIRO “A IDADE DA TERRA” 

Autora: Andréa Martini, 20 Mar. 18. 

Sinopse 

Uma mulher reflete. Imagens a cercam. É a maré vertiginosa da lembrança. Essa 

elíptica trajetória vai desonerar-se para refazer-se. Pois do alvo não se dista. O tempo é.    

 

QUEDA CENA 1.  

INT. quarto, lusco-fusco de fim de tarde. Passando a noite. Bruxulear de fogo ou vela. 

Dando ideia passagem tempo mediante vento.    

 

AÇÃO 

Protagonista fala sozinha. Relembra. Junta fotos com as mãos ou as espalha. 

Sequências de fotos. Papéis em cores fortes e texturas diversas estão dispostos sobre uma 

cama. Cantoneiras, molduras de papelão, recortes de papel, renda, retalhos, papéis 

translúcidos em meio a fotografias impressas em diferentes tamanhos e tratamentos (PB e 

Cor). Cores pastéis como palha, creme. Papel seda verde-água, azul piscina, dourado. 

Transparências.  Sequências. Paisagens da infância e retratos. Eu fantasiada de índio. Dia em 

que me perdi. Trindade. Fotos de antropóloga em campo. Retratos do Acre, e outros locais 

onde estudei ou residi. Porto Alegre. Retratos de seringueiros e agricultores da Reserva 

Extrativista do Alto Juruá com aparência indígena. E contraditar com imagens de pessoas 

indígenas. Edição: Foto ou gravação de capas de livros. Tarzan dos Macacos. Robinson 

Crusoé. Vinte Mil Léguas Submarinas. A Volta ao Mundo em Oitenta Dias. Viagens de 

Gulliver. A Ilha Perdida. E até O Aviãozinho Vermelho. Expedição ao Roncador Xingu dos 

irmãos Villas-Boas. Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. 

 

NARRADORA V.O.  

Uma noite, a bruma emana castigos leves porque os campos reais do amor se tornam 

quantos são, em mil, no transcorrer da bruma e da aurora. Reorganizando a ordem cósmica. 

No peito enfurnado dele. O caso da mulher doida. O caso do leite derramado. Cada mundo 

retornando pelo meio do tempo. A mulher de pedra bruma. Seca de cristal verde. 
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Sobrepunha-se a ela própria; Realizando Algo. Experimentando Aquilo. Carne proteica de 

vida. Solicitando espaço. Solicitando vida. Pedindo passagem.  

VAI, VAI, VAI, VEM, VEM, VEM,          VA- VAI-VAI, VEM-VEM-VEM  

 

NARRADORA V.O.  

Durante um desfile de Sete de Setembro me perdi do meu pai [foto]. Tinha sete anos. 

Havia gente por todos os lados. Ele me encontrou numa roda de capoeira. Em que o mundo 

inteiro rodava comigo. Tudo muito atrativo.  

 

BLACK  

 

LETREIRO: A IDADE DA TERRA 

A música tema entre sendo cantada uma única vez. Diminui. 

 

NARRADORA V.O. 

Tenho fome pelo desconhecido, não pelo desconhecimento. Vivo em meio ao 

incompreensível que ressoa detestável. E a coisa toda ainda tem o seu fascínio que atua 

sobre mim...  

Desde criança tive interesse por lugares distantes. Meu pai que é geólogo trouxe 

objetos indígenas do Rio Xingu. Daí nasceu um fascínio. Eles me conduziam a um mundo 

mágico. Mundos que existem realmente; hoje eu sei. Certa literatura juvenil de aventura 

saciava parte da fome.  

Rasgava livros para obter imagens de pessoas indígenas. E ainda as guardo. Em 

segredo, tinha o desejo de me casar com um moço da tribo.  

Lendo um manual de candidatos ao vestibular estudo as disciplinas oferecidas em 

cada curso. Na graduação em Ciências Sociais há a Antropologia. Descubro ser esse o 

profissional que pesquisa as sociedades indígenas.  

Em 1994, resido por sete meses com famílias de seringueiros no estado do Acre. Na 

Antropologia conviver com um povo ou grupo é método de pesquisa. Conviver e descrever 

outras formas de existência e pensamento. Hoje sou professora na Universidade Federal do 
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Acre. Em um curso de Licenciatura em Educação Escolar Indígena. Mas, nada, nada mesmo, 

era como eu pensara.  

 

BLACK  

A música instrumental sobressai. A protagonista está em transe. Corpos de cobras em 

furta-cor: coral, papa-ova, sucuri, jiboia. Padrões gráficos kene. Caleidoscópio. Pode ver 

cestas e fibras e kenes. Cobras. Escamas e peles de animais como onça pintada e maracajá. 

Casco de jacaré. FOTOS: Fotos de basculho, galhadas, fotos PB e fúcsia. Névoa, rio, barco e 

canoa. Pessoas mariscando. Fotos sequencia Envelope 11, Silves e Gurupá e Envelope 20 Rio 

Negro. Tem retratos de moradores do Alto Juruá. Imagens de canoas se distanciando como 

Silves-AM. Praia Raposa – MA. Padrões gráficos.  

EDIÇÃO: Tem imagens tremidas de um lago, em fita Katuquina MINIDV 21. Pode ter 

imagens legais em MINIDV 22 e 23. Rever também entre 24 a 27 MP 120. Relacionar os 

padrões gráficos aos entes na natureza. Pensar como os animais e sentir vibrações na pele 

como se fossem escamas. Escamas furta cor. Gravar uma caixa de minhocas. Cobras. 

Escamas em movimento.  

AUDIO: Música baixa, barulhos da mata. Gente cozinhando, crianças chorando. 

Alguma pessoa falando em língua indígena. Alguém dialoga e inquire a protagonista em 

língua indígena. Barulho de rádio fora de estação, música brega: Reginaldo Rossi ou Amado 

Batista, hino de Santo Daime. Utilizar som incidental de gravação de campo Rio Negro fita 

cassete 22. Wanano. O grito da mulher ancestral. Fita K7 número 22, conforme nota de 

rodapé 2, música numero 11 até 14. 

 

ASCENSÃO CENA 2.  

EXT. Floresta, dia. Um oco de madeira. Passagem do tempo mediante sombra de 

folhas de palmeira balançando ao vento.   

 

NARRADORA V.O. 

Eu sequer supunha que pessoas indígenas precisassem de escola. Ou que seus atos 

de conhecimento fossem insuficientes. Não supunha, sequer, interesses e trocas 

subjacentes. Demorei a perceber o subliminar, o relativo. Na noite calma da floresta, muitos 
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são os barulhos presentes. Não são murmúrios. São reinados invisíveis. Basta ter olhos e 

ouvir.  

Na noite clara da lua, escoltada por totens, bebi uma bebidinha mágica. Vi dois 

amigos alçarem o céu. Deus com farda de guerreiro asteca. Vi a vida como um barco cheio 

de índio. Vi povo que não tem ideia de passado, nem de futuro.  Tem povo que na escassez, 

alimenta só os chefes. Tem também daqueles que dividem um esquilo em tantas partes 

quantas forem as residências. Seringueiro, por exemplo, acredita que cipó-titica se 

transforma em formiga tucandeira. Eu mesma me vi transformada em cobra. Sendo que 

dentro do meu bucho, eu via gente deglutida.  

Eu com a idade da terra. A idade da pedra e do vento. Era pedra carne bruma e 

pensamento. A mulher-pedra brota, a mulher lua chega, a mulher-vida-vem-vai-vem, Ela, lua 

na noite sorrindo, ela, boca onde jaz hábito de onça. Ela e o tempo do mundo, o templo 

nela, um órgão mudo, o mundo pobre em que pinga chuva. Mundo de onde nos saúda o 

povo no olho da palmeira jarina, o povo da espuma branca no barro salão em que mora o 

caranguejo. Reinado de juçara, reinado de jurema.  

 

EMERSÃO CENA 3.  

EXT., dia. Sequência fotos.   

FOTOS. Retirando peixes de uma rede em PB. Toda a sequência de tarrafa e redes e 

retirada dos peixes da rede. Outra sequência é de jovens pescadores com anzóis. Fotos 

aldeia Katuquina, envelope n. 16, PB 10x12, 2002. Tem uma continuidade em COR 10x15, 

envelope 17; fotos impressas. Pode se utilizar aqui também finalizar com fotos em preto e 

branco. Cenas de sala de aula, pesquisa ou atividade conjunta. EDIÇÃO: Cenas que tenham 

uma visão circular do ambiente ou de pessoas. Conjuntos de pessoas, Reuniões, 

apresentações. Desenhos. Textos escritos à mão. Expressões gráficas em papel. Professores 

indígenas trabalhando.   

 

NARRADORA V.O. 

O cabo da corda, o barco no porto; meandro na proa da canoa. A cabine vazia e eu 

que jazia. A cobra engole o próprio rabo, mas, quando arremete é para cima. Eu só vivo 

penso. Retenho algo que me vem n’algo que me falta. O tempo é pássaro e flores. Vento. 
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Sabe-se porque se vai e se volta num mundo redondo. Começara, pensara, passara. Pássara. 

Nada como eu pensara é como tudo se realizara. Emerjo enlameada, mas, não refeita em 

gente. Sou ainda uma sucuriju daquelas. Desenhos emanam do meu dorso lindo... Escuto 

uma cantiga que diz: - Nós fomos índios. Nós somos todos índios. É na perspectiva do tempo 

e de sua memória física que me recordo pela significância do exemplo ou sorriso. Em que se 

desbrava elo perdido.  

 

FIM 

Dedicatória; Agradecimentos; Ficha Técnica; Citações.   
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UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA ENTRE OS URBAN SKETCHER NATAL — DURANTE O 
ENCONTRO NORTE/NORDESTE92

 

 

Emanoel Aquila Bezerra de Souza
93

 

 
Resumo 
Busco compreender quais os debates que se desenvolvem, na antropologia, em torno do movimento de 
desenhadores urbanos intitulados Urban Sketchers, e como situação de pesquisa de campo, de maneira mais 
específica, refletir sobre a relação dos locais escolhidos pelo grupo para desenvolver o evento I Encontro 
Regional Norte e Nordeste/Brasil: Patrimônio Cultural e Ambiental, na cidade de Natal/RN. 
 
Palavras-chave: USK; Desenho; Urbano; Cidade; Paisagem. 

 

INTRODUÇÃO 

Por está desenvolvendo uma dissertação intitulada O grupo Urban Sketcher e o olhar 

sobre a cidade através do desenho, busco apresentar neste artigo um  relato sobre a 

experiência etnográfica que ocorreu durante o I Encontro Regional Norte e Nordeste/Brasil: 

Patrimônio Cultural e Ambiental, na cidade do Natal/RN, entre os dias 31 de Maio, 01 e 02 

de junho de 2019. As ações se deram nos bairros da Cidade Alta, Ribeira, no Forte dos Reis 

Magos, na Praia de Ponta Negra e na Vila de Ponta Negra.  

Desta forma, o que se pretende compreender é quais os debates que se 

desenvolvem, na antropologia, em torno deste movimento de desenhadores urbanos e de 

maneira mais específica, qual a relação dos locais escolhidos pelo grupo para desenvolver 

este evento com a cidade de Natal/RN.  

Neste sentido, o texto se organiza em cinco tópicos: no primeiro, intitulado “Os 

primeiros contatos com o grupo”, busco apresentar a construção histórica do movimento 

internacional, destacando alguns aspectos centrais, desde seu início em 2007, até a 

construção e atualidade da atuação da célula local, na cidade de Natal/RN, para além disso 

destaco o modo como se deu o conhecer do grupo; No segundo tópico intitulado “A 

Antropologia Gráfica e o Urban Sketch”, busco compreender quais as implicações teóricas 

que se dão a partir de duas dimensões evidenciada nos princípios do movimento 
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 Mestrando em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN), pelo Programa 

de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS), pesquisador pelo Núcleo de Antropologia Visual (NAVIS) 
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internacional, a dimensão das relações entre os indivíduos e o desenho de locação e a 

dimensão das relações entre o grupo, representado pelo Urban Sketchers/Natal-RN, e a 

cidade de Natal/RN.  

O terceiro tópico, intitulado “I Encontro Regional Norte e Nordeste/Brasil: Patrimônio 

Cultural e Ambiental”, será subdividido em três partes: na primeira, que está representada 

pelo título dessa seção, é apresentado como se deu o evento e sua organização estrutural, 

além de reflexões sobre os espaços escolhidos para a realização dos encontros; no segundo 

momento, sendo a primeira subseção, intitulada “Etapas das atividades dos urban 

sketchers”, será refletido, de forma mais restrita, sobre cada situação de produção dos 

desenhos, ou seja, os modos de produção e apresentação dos desenhos dentro das 

atividades especificas em cada local; e, no terceiro momento, segunda subseção, intitulado 

“Desenhos produzidos no encontro do USK”, apresento reflexões sobre a minha produção de 

registros desenhados junto aos integrantes do encontro, e reflito um pouco sobre questões 

relacionadas ao trabalho de campo dos antropólogos. 

 

OS PRIMEIROS CONTATOS COM O GRUPO 

Ao me propor realizar esta pesquisa, sustenta-me a curiosidade de conhecer o 

universo dos Urban Sketcher na cidade de Natal/RN. Passei a conhecer o coletivo Urban 

Sketchers Natal/RN, através de uma comunidade no site de relacionamento Facebook94, ou, 

como abreviação utilizada pelos próprios integrantes do movimento, o USK95. O objetivo do 

grupo é promover encontros em espaços públicos (praças, bairros, ruas históricas, etc.) para 

que os participantes produzam “desenhos de locação” sobre determinada paisagem urbana. 

O termo “desenho de locação” é extraído aqui do próprio blog do USK Brasil96. 

O conhecer do blog deu a possibilidade de compreender que se trata de um 

movimento internacional, que surgiu na criação do grupo de compartilhamento de 

                                                      

94
 Ver https://pt-br.facebook.com/groups/415422121866716/ visitado às 16h57minhrs, 14/10/2018. 

95
 Esta abreviação será bastante utilizada ao longo do texto, isso se deve pela própria nomenclatura dos grupos apresentados, 

apresentada em seus sites. 
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 Ver http://brasil.urbansketchers.org/ visitado às 16h57minhrs, 14/10/2018. 

https://pt-br.facebook.com/groups/415422121866716/
http://brasil.urbansketchers.org/
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desenhos, no site Flickr, em 2007, pelo ilustrador e jornalista Gabriel Campanário, espanhol 

radicado nos EUA, um ano depois ele cria um blog sobre o USK. 

Em 2009 foi fundada a organização sem fins lucrativos, a Urban sketchers (USK)97, 

que tem como objetivo promover artistas, eventos e captar recursos. A instituição conta 

com membros de mais de 50 países e deu origem a mais de 25 blogs. O primeiro encontro 

internacional organizado pela ONG ocorreu em 2010, em Portland, EUA, na sequência houve 

o de Portugal (2011), República Dominicana (2012), Espanha (2013), Brasil (2014), Cingapura 

(2015), Inglaterra (2016), Espanha (2017) e EUA (2018). 

No blog do USK Brasil, encontramos notícias e informações sobre os 49 coletivos 

espalhados pelo país, entre eles o USK-Natal/RN. Já ocorreram quatro encontros nacionais, o 

primeiro foi em Curitiba/PR (2016); o segundo foi em São Paulo/SP (2017); o terceiro foi em 

Salvador/BA (2018); e o quarto em Ouro Preto/MG (2019). 

O grupo natalense iniciou sua atuação no ano de 2013, quando o professor do 

Departamento de Arquitetura (DARQ) da UFRN, José Clewton, foi convidado pelo fundador 

do USK Brasil a criar o coletivo local.  

Como afirma André Alves, um dos coordenadores do grupo, na notícia que marca o 

encontro de número cinquenta98 “desenhando as cidades do Rio Grande do Norte e os 

bairros da capital, um desenho por vez”. Para ele, todos os encontros são “momentos 

presenciais marcantes”, seria quando praticam a percepção dos espaços urbanos e dos 

edifícios arquitetônicos, a partir do desenho de observação e locação. O USK-Natal é 

composto em sua maioria por arquitetos e estudantes universitários do curso de 

arquitetura, mas, também surgem interessados de áreas afim, como: artes, design, produção 

cultural, etc. Há também indivíduos que não conhecem os integrantes do projeto ou  não 

são de áreas relacionadas às artes visuais, mas com algum contato prévio já participam das 

produções, seguindo a proposta do movimento.  

Em Natal vêm se estabelecendo uma parceria entre o coletivo e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através de projetos de extensão, tais como o “Ribeira 
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 Ver http://www.urbansketchers.org/ visitado às 16h57minhrs, 14/10/2018. 
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14/10/2018. 

http://www.urbansketchers.org/
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Desenhada” (2018), e o mais recente “Cidade Alta Desenhada”(2019), cada um desses foi 

realizado ao longo de um ano, ambos coordenados por José Clewton, Eunádia Cavalvanti, 

Petterson Dantas e André Alves, que representam tanto o Departamento de Arquitetura 

(DARQ), como são fundadores do coletivo USK-Natal.  

O objetivo do projeto Ribeira Desenhada foi promover encontros, divididos em dois 

momentos. A princípio, os participantes desenvolvem o desenho de locação e, em um 

segundo momento, ocorrem debates em torno da temática tais como “resistências e 

permanências”, que são realizados nos próprio bairro histórico, o primeiro foi no Nalva Melo 

Salão Café99, o segundo na Rua Chile 100, o terceiro na Lanchonete do Galego101, o quarto foi 

um percurso entre a Casa da Ribeira102 e Galeria de Artes B-612103, o quarto no Buraco da 

Catita104, o quinto no Largo do Teatro Alberto Maranhão105 e encerramento nas 

proximidades do Nalva Melo Salão Café. 

O projeto Cidade Alta Desenhada ocorreu seguindo os mesmos moldes, produção de 

desenhos sobre a paisagem urbana seguido de roda de conversas, desta vez com o tema em 

foco foi “espaço de memória e documentação”. O primeiro encontro ocorreu no Ludovicus 

Instituto Câmara Cascudo106, o segundo no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

Campus Natal - Cidade Alta107, o terceiro no Espaço Cultural Balalaika108 e o último encontro 

ocorreu no entorno da Igreja Nossa senhora do Rosário dos Pretos109. E é importante 

ressaltar que eles contam com apoiadores comerciantes e empresários que tem uma ligação 

com o local.  

A ANTROPOLOGIA GRÁFICA E O URBAN SKETCH. 

O movimento nacionalmente já foi estudado pela antropóloga Karina Kuschner, em 

“Cidades Desenhadas” (2012), onde analisou o USK-Rio de Janeiro/RJ para compreender 

                                                      
99
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 Tv. José Alexandre García, 185 - Ribeira, Natal - RN, 59025-280 
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R. Chile - Ribeira, Natal - RN, 59012-250 
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“dispositivos” que se desenvolvem dentro da dinâmica do grupo. Mais recentemente 

encontramos o artigo de Paulo H. Tôrres Valgas, intitulado “Urban Scketchers e a “Des-

coberta” da cidade” (2016), onde ele aborda narrativas que surgem por meio do blog oficial 

do USK Brasil.  

Internacionalmente, além de trabalhos de pensadores de outras áreas, se destaca o 

do antropólogo português Eduardo Salavisa (2012), que estudou o movimento em Lisboa, 

através do USK-Lisboa, sua obra aborda o universo dos cadernos de desenho, dos cadernos 

de viagens e dos diários gráficos ao longo da história e por diferentes tipos de artistas.  

Podemos observar que o movimento Urban Sketcher se sustenta numa proposta de 

certa prática, que já ocorre na sociedade a alguns séculos, a de desenhar as paisagens das 

cidades, ou como é posto pelos Urbans Sketchers, o desenho de locação. Segundo o 

geógrafo Liz Abad Maximiano: 

 

“O registro da paisagem ocorreu primeiro na pintura, sob o olhar mais atento e 
minucioso de pintores, tanto ocidentais como orientais. No que se refere à 
observação e representação consciente da paisagem a partir do concreto no 
mundo ocidental, dois fatos marcaram o início desta prática: escritos de 
Montaigne, relatando sua viagem à Itália no século XVII, e aquarelas do holandês 
Albrecht Dürer, produzidas em sua viagem aos Alpes austro-italianos, de 1495 a 
1505. Há importância nestes acontecimentos porque ocorreram em uma sociedade 
ocidental até então culturalmente afastada da “natureza”.(Maximiano, L. A, 2002  
Pg. 84) 

 

Para Maximiano (2002), no que se refere aos estudos sobre o conceito de paisagem, 

este “não é o mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida como uma 

manifestação deste”. O espaço é o objeto de estudo da geografia, enquanto a paisagem 

poderia ser entendida como uma medida multidimensional (ecológico, cultural e geográfico) 

de compreensão de um lugar. 

Desta forma, o que diferencia o movimento contemporâneo daquele tipo de desenho 

praticado por artistas desde muito tempo, é a dinâmica coletiva. Além de dar início a este 

movimento que se tornou global, Campanário construiu um manifesto onde apresenta oito 

princípios, caracterizando os “desenhadores urbanos”, estes são: 

 

“Desenhamos no local, capturando aquilo que vemos pela observação direta. 
Nossos desenhos contam a história do que nos rodeia, dos lugares onde vivemos e 
por onde viajamos. Nossos desenhos são um registro do tempo e do lugar. Somos 
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fiéis às cenas que presenciamos. Usamos qualquer tipo de técnica e valorizamos a 
diversidade de estilos. Apoiamo-nos uns nos outros e desenhamos em grupo. 
Compartilhamos nossos desenhos online. Mostramos o mundo, um desenho de 
cada vez” 

110
. 

 

Aqui o foco está em três relações que seguem paralelas, mas que levam a caminhos 

teóricos independentes: na primeira, a relação com o local e/ou cidade, está denota não 

apenas uma representação de um local específico, mas, antes disso, ao unir os desenhos que 

um Urban Sketcher pode produzir em algum tempo, veremos um itinerário, que “contam a 

história do que nos rodeia, dos lugares onde vivemos e por onde viajamos”, ou ainda, pode 

ocorre deste itinerário também representar os caminhos percorridos por um dos grupos. 

Para a antropóloga Karina Kuschnir (2012), “tornar-se um desenhador, neste 

universo, é uma jornada de autoconhecimento” pois, nos desenhos, os “objetos” são sempre 

“objetos desenhados por alguém”. Para Teresa Carneiro (2011), artista plástica que participa 

dos encontros promovidos pela ONG, os desenhos produzidos por estes desenhadores 

expõem qualquer coisa de autobiográfico sobre aquele que desenha e ainda sobre as 

condições em que cada desenho foi realizado. 

A segunda relação destacada aqui, se dá entre os indivíduos, que ao mesmo tempo 

em que estão observando a mesma paisagem urbana, praticamente ao mesmo tempo, eles 

produzem resultados totalmente pessoais, e diante desta questão é que o movimento ganha 

mais força, pois é justamente o fato de eles produzirem resultados diversos é que produz 

uma variedade de interpretações e sensações entre eles e a cidade. Aqui me refiro a os 

princípios “Usamos qualquer tipo de técnica e valorizamos a diversidade de estilos. Apoiamo-

nos uns nos outros e desenhamos em grupo.”. 

Os Urban Sketchers se consideram “desenhistas” e não apenas “artistas” (SALAVISA, 

2012), e por isso o foco deles é no processo de produção, o momento em que o desenhar 

auxilia na atenção sobre o que está sendo desenhado.  

Acerca do debate sobre a Antropologia da Arte, para refletir como esta disciplina 

pensa sobre a arte, um dos últimos autores a dar ênfase a questões da arte foi o Alfred Gell 

(1999), sua obra propõe uma alternativa a dicotomia arte e artefato, ele afirma que “a obra 
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 Ver http://brasil.urbansketchers.org/ visitado às 16h57minhrs, 14/10/2018. 
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de arte, seja qual for a categoria que se encaixa, é algo capaz de evocar intencionalidades 

complexas” (Gell, 1999, p. 211). Dessa forma, ele se vale da dissolução da essência distintiva 

do objeto artístico, a fim de descartar o pressuposto estético, mas, ainda assim, mantendo 

um sentido possível da noção de arte para a antropologia. Pois acredita que os antropólogos 

não devem se ater a valores estéticos em uma abordagem social, se não estariam agindo de 

forma preconceituosa para com as expressões nativas. 

Entretanto, para Marilyn Strathern (1994), Gell não supera a necessidade de 

comparar e contrastar, com vistas a produzir juízos de gosto. Para a antropóloga, o que se 

deve fazer é procurar pelas questões colocadas pelos interlocutores. Isso se torna possível 

apenas a partir de um trabalho etnográfico intensivo, cujo resultado poderá ser capaz de 

fazer com que a antropologia lance uma perspectiva sobre seus problemas de origem (sobre 

a natureza da imagem e da representação gráfica, por exemplo), mas com a clareza de que 

se trata de suas questões, e não necessariamente das dos outros. “não é a maneira pela qual 

os antropólogos controlam as analogias que está em jogo, mas sim a maneira dos atores” 

(Strathern. 2004. Pg. 5). Por isso, aqui a própria categoria de arte se coloca de lado, para que 

possamos compreender uma outra categoria a do desenho. 

Segundo  Aina Azevedo(2016), que evidencia a construção histórica da relação entre 

o desenhar e o trabalho dos antropólogos, o Tim Ingold (2011, 2013), que apresenta a 

proposta de uma “antropologia gráfica”, entende que o desenho é também percebido como 

uma forma de conectar as experiências de observação e de descrição, por isso é tido como 

“modo de pensar”. No caso, este pensar está atrelado ao “fazer”, onde se advoga um 

“conhecer através do fazer” e um “conhecer desde dentro”. Por isso, ao desenhar em campo 

seria possível apreender aquela situação a partir de outras percepções que não se 

apresentam a aquele que não desenha. 

Em Michell Taussig (2011), Aina Azevedo destaca que temos uma interpretação sobre 

a prática do desenho, no sentido técnico e metodológico, este nos fala sobre a abertura de 

possibilidades de “inscrição” no/do “diário de campo”. Para ele, “se olharmos para a imagem 

como um quebra cabeça, há segredos e insights emitidos e guardados ali: isso independe da 

qualidade do desenho” (Aina, 2016). 

Para além de abordar a obra destes autores Aina Azevedo (2016) desenvolve uma 

pesquisa recente sobre o desenho como método de análise e como apresentação de 
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resultados nas pesquisas antropológicas, abordando os “regimes de visualidade” presentes 

nesta ciência. Em sua visão, os antropólogos sempre utilizaram os desenhos na pesquisa 

etnográfica, “nos primórdios da disciplina, o desenho figurava, ainda que timidamente, 

como um dos componentes metodológicos do trabalho campo e de apresentação dos 

resultados finais.” (AZEVEDO. 2016. Pg. 194). Mas com os adventos das câmeras fotográficas 

e filmadoras, este passou a não receber tanta atenção, por parte dos estudiosos no 

ocidente, como método etnográfico a ser desenvolvido e registrado.  

Na atualidade, o que se constata é que os autores que debatem sobre a Antropologia 

do Desenho estão preocupados em resgatar e reconstruir a relação entre estas duas práticas 

de produção do conhecimento. “O desenho de que nos ocupamos como método de 

pesquisa e exposição do conhecimento é algo bastante diferente das ilustrações desenhadas 

de teses, livros e artigos, e, por outro lado, algo bastante próximo de um manifesto pela 

manutenção do desenho em arquitetura.” (Azevedo. 2016. Pg. 197). Aqui é interessante 

constatar que este discurso possui uma relação muito parecida com a que sustentam os 

Urban Sketchers sobre a praticidade do desenhar. 

A terceira relação, que destaco no manifesto, está em uma posição ainda mais 

complexa que as outras, pois ela se refere aos dois últimos princípios, que remetem a 

estrutura externa do grupo, as relações com o que eles chamam de “mundo” se dão tanto 

de maneira virtual como de maneira “real”, “Compartilhamos nossos desenhos online. 

Mostramos o mundo, um desenho de cada vez”. Neste sentido observamos que exitem 

outros grupos na cidade de Natal que também se utilizam destas dinâmicas entre as ruas da 

cidade e a internet. 

Segundo estudos de Lisabete Coradini (2016): “Em Natal, houve um aumento 

significativo de expressões urbanas nos últimos anos, principalmente nos espaços públicos 

mais deteriorados, como o Beco da Lama, localizado no bairro da Ribeira.” (Coradini, 2016. 

Pg. 160). Mesmo com a ênfase de sua análise sendo os grupos de grafiteiros, esta afirmação 

também contempla as ações dos Urban Sketchers, no momento em que eles passam a 

ocupar o bairro histórico. Entretanto, as “práticas e as dinâmicas urbanas” apresentadas por 

este coletivo de “desenhadores urbanos” são diferentes. 

Assim como os grupos de “grafiteiros” estudados em sua pesquisa, os “desenhadores 

urbanos” também utilizam o ciberespaço para divulgar seus desenhos, o que “funciona 
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como uma ferramenta importante que permite inovar linguagens, compartilhar estilos e, 

também, construir acervos digitais. [...] Cabe ressaltar que para além do registro ou do uso 

documental, as fotografias aqui expostas permitem perceber a forma como se estruturam 

algumas práticas e dinâmicas urbanas.” (CORADINI, 2016, p. 165). 

 

I ENCONTRO REGIONAL NORTE E NORDESTE/BRASIL: PATRIMÔNIO CULTURAL E 

AMBIENTAL 

 

 

 

O evento ocorreu entre os dias 31 de Maio a 02 de Junho de 2019, e esteve em três 

bairros distintos da capital potiguar. O primeiro a ser abordado foi no bairro histórico da 

Ribeira, com este, em específico, eles já estiveram desenvolvendo atividades de desenho e 

debate sobre a revitalização do bairro, sendo a possibilidade de gerar uma relação mais 

positiva com o patrimônio material, a história e a memória, uma das qualidades atribuídas 

ao desenho pelos interlocutores. 

Os encontros nacionais e internacionais servem principalmente para que os membros 

de outras cidades possam conhecer e desenhar o local onde ocorrem os eventos, além de 

outras atividades. Portanto, apesar das ideias compartilhadas, uma hipótese seria então de 

que cada grupo desenvolve sua relação com a cidade que habita de uma maneira própria e 

que estas maneiras dialogam quando ocorrem estes momentos. Por isso se faz necessário 

entender como se dão as demandas locais da cidade de Natal/RN para além dos eventos 

maiores. 

Na ocasião, dia 31 de Maio, um dos focos foi a “redescoberta e revalorização” do 

espaço da cidade através de produções gráficas sobre o Bairro histórico da Ribeira. Este que 
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é considerado o segundo bairro do município. No início, era conhecida como “Cidade Baixa”, 

em oposição ao bairro mais antigo, a “Cidade Alta”. O Bairro depois de passar por uma série 

de ações promovidas para a revitalização, começou a receber diversos investimentos, 

principalmente a instalação de vários arranha-céus na região. Tal fenômeno é atribuído a Lei 

de Operação Urbana da Ribeira, de 1997, que foi revisada em 2007. Esta lei concede uma 

série de benefícios fiscais e construtivos a fim de reabilitar o bairro, restaurar prédios 

históricos e atrair novos investimentos.  

O dia 01 de Junho foi o momento que reservei a possibilidade de participar desta 

dinâmica coletiva, para além da observação, que muito me envolveu e me fez parar em meio 

a cidade, com seus fluxos constantes, para observar detalhes na paisagem, com os quais 

pude construir uma intimidade maior.  

Neste dia ocorreram duas atividades, uma na Cidade Alta de 09hrs até às 11hrs, no 

bairro histórico em que eles também já desenvolvem alguns outros encontros e rodas de 

debates sobre temas relacionados à preservação do patrimônio material histórico da cidade. 

Apesar de estar localizado mais distante do forte do Reis Magos que é o primeiro ponto de 

fundação da colonização no local, o Bairro da Cidade Alta foi o primeiro da cidade de Natal. 

O sítio que deu lugar a futura cidade foi escolhido por ser num chão elevado e firme à 

margem direita do Rio Potenji, como muitos historiadores apontam ter sido a escolha do 

Império Lusitano para fundar as cidades coloniais. Somente na segunda metade do Século 

XIX, apareceu calçamento nas ruas do bairro. A história desse bairro em muito se confunde 

com a da cidade, uma vez que esta cresceu muito lentamente nos primeiros séculos de 

existência. Em 1935, o prefeito Miguel Bilro realizou o prolongamento da Avenida Rio Branco 

até a Ribeira, através da Vila Barreto. No Século XX começa o processo de verticalização da 

cidade do Natal, com a destruição de antigos casarões e da memória arquitetônica do bairro 

e, consequentemente, da cidade. 

A outra atividade ocorreu no Forte dos Reis Magos, das 14hrs até 17hrs, é uma 

edificação militar histórica. É administrada pela Fundação José Augusto, fundação do 

Governo do Rio Grande do Norte. O forte foi o marco inicial da cidade, fundado em 25 de 

dezembro de 1599, no lado direito da barra do rio Potengi (hoje próximo à Ponte Newton 

Navarro). Recebeu esse nome em função da data de início da sua construção, 6 de janeiro de 

1598, dia de Reis pelo calendário católico. 
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No dia 02 de Junho, ocorreram atividades na região sul da cidade, mais precisamente 

na praia de Ponta Negra pela manhã, das 09hrs até às 11hrs, esta tem cerca de 4 km de 

extensão e pode ser considerada uma pequena baía. No extremo sul fica o Morro do Careca, 

o ponto turístico mais famoso de Natal, que serviu de referência para muitos dos desenhos. 

Caminhando em direção ao norte, percorrem-se primeiramente ao redor de 2 km da avenida 

Erivan França, os quais são repletos de bares, restaurantes, hotéis, boates, pequenas galerias 

de shopping, etc. Depois da urbanização, a praia se tornou a mais famosa da capital e a mais 

visitada pelos turistas. 

 Pela tarde, o encontro ocorreu na Tapiocaria da Vó, ponto comercial localizado na 

Vila de Ponta Negra, das 15hrs até às 18hrs. A Vila de ponta Negra é considerado núcleo 

originário do bairro de Ponta Negra, localizado na zonal sul da cidade de Natal. Este espaço 

urbano possui uma significativa funcionalidade no processo de requalificação urbana da 

cidade e para a compreensão dos efeitos da atividade turística. 

Com uma breve passagem pelas histórias destes espaços e suas alterações físicas, 

observamos que as escolhas do encontro dos Urban Sketchers tem como objetivo resgatar a 

memória sobre uma narrativa tantas vezes reproduzida sobre a cidade de Natal. E, a 

finalidade de construir uma percepção sobre estes aspectos estão relacionados com a 

formação em arquitetura pelos coordenadores. 

 

 

Etapas das atividades dos urban sketchers 

Neste ponto, se faz necessário descrever um pouco do processo que pude observar 

estando em campo, é importante, pois, apesar de ocorrerem em lugares distintos, todos os 

encontros seguem, em certa medida, as etapas da dinâmica.  

Primeiramente, espera-se até que cheguem os coordenadores do grupo, mas isto é 

variável, pois como a ação individual muitas vezes se resume a desenhar em um caderno, 

eles não necessariamente precisam esperar os coordenadores para iniciarem seus desenhos, 

mas é quando os coordenadores chegam que se estabelece aquele território como um 

espaço que possui a presença dos USK, e isto gera muitas situações e relações imprevistas. 

Pois, é possível observar que os transeuntes ficam curiosos, alguns param para conversar, 
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surgem também fotógrafos em busca de registros para seus bancos de dados sobre 

expressões urbanas, moradores locais que ajudam em alguma solicitação dos desenhadores.  

 

 

 

foto tirada na ocasião do encontro relatado, na Praça Padre João Maria, Cidade Alta. Urban Sketchers 
desenhando. 

 

 

foto tirada na ocasião do encontro relatado, na Praça Padre João Maria, Cidade Alta. Urban Sketchers 
desenhando. 
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Passadas as horas estabelecidas para se desenhar eles colocam sobre o chão, todos 

os desenhos produzidos naquele momento. E então, quando todos já estão dispostos no 

chão, enfileirados, eles intitulam este momento de Exposichão, neste ponto se desenrolam 

as relações entre os trabalhos de forma mais evidente, as diversas técnicas, materiais, os 

enquadramentos, os prédios, as paisagens captadas, ali se observa as possibilidades 

alcançadas pelo grupo, na tentativa de se relacionar com aquele local.  

E, apesar de sustentar-se princípios colocados pelo manifesto internacional dos USK, 

neste momento é possível observar a admiração e o interesse que certos desenhos causam, 

mais  que os outros, muito por ser feito por uma figura mais representativa dentro do 

cenário dos desenhadores urbanos. Desta forma, é possível constatar que há discrepâncias e 

incoerências, entre os documentos que fundam o movimento e que afirma não haver 

diferenciações entre os desenhos produzidos e as práticas desenvolvidas pelos seus 

integrantes, que elevam e sustenta a hierarquia entre os desenhadores. 

 

 

foto tirada na ocasião do encontro relatado, na Praça Padre João Maria, Cidade Alta. Momento da Exposichão.. 
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foto tirada na ocasião do encontro relatado, na Praça Padre João Maria, Cidade Alta. Momento da Exposichão. 

 

O terceiro momento de destaque dentro da dinâmica dos encontros são os sorteios 

de materiais artísticos profissionais, neste ponto, assim como os outros apresentados, se 

desdobram as questões que devem ser mais evidenciadas na dissertação final que defendo. 

Este momento, por exemplo, não apenas nos revela que apesar dos princípios, que servem 

como um direcionamento global, da maneira de agir dos USK, no âmbito local muitas coisas 

tencionam este discurso, tais como a distribuição de materiais que indiretamente gera a 

ansiedade pela aquisição de algo caro, reforçando o que foi apontado no momento anterior 

da “Exposichão”.  
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foto tirada na ocasião do encontro relatado, na Tapiocaria da Vó, Vila de Ponta Negra. Momento do Sorteio. 

 

Desenhos produzidos no encontro do usk 

 A interação com o grupo, portanto, além de entrevistas e observações 

nos eventos e encontros, também se deu por meio da elaboração de um caderno gráfico, 

que irá contribuir na relação entre pesquisador e interlocutores. Aqui me baseio em Roberto 

Cardoso de Oliveira (1996), onde afirma que “talvez a primeira experiência do pesquisador 

de campo, ou no campo, esteja na domesticação teórica de seu olhar.” (Oliveira, 1996. Pg. 

15). 

 Portanto, trago aqui alguns desenhos produzidos ao longo deste evento, 

os quais representam: um prédio de arquitetura antiga, ao lado da Praça Padre João Maria; 

edifícios e casas, vistos da perspectiva do forte do Reis Magros; A torre central do Forte dos 

Reis Magros; As marcações que serviriam para representar a Igreja matriz da Vila de Ponta 

Negra; e, por fim, uma das senhoras que representam as rendeiras da Vila. 

 Existem dois aspectos importantes, trazidos pelos desenhos, neste 

momento de análise. O primeiro são os carimbos, uma parte muito importante dentro da 

dinâmica do grupo, é a autenticidade da participação e da união ao grupo. Outro aspecto 

evidente é as falhas e faltas nos desenhos, mais precisamente, a incompletude de alguns 

deles. Pensei por um tempo em terminar o que faltava em casa, mas optei por deixar como 
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estavam quando foram carimbados, pois, observo que desta forma podemos compreender 

que para um novato, nesse meio, nem sempre o seu tempo, será o tempo do grupo. E tal 

reflexão aponta para questão muito importante, a princípio sobre como o trabalho de 

campo sempre será incompleto no sentido do tempo em campo, assim como no sentido da 

gama de possibilidade de registros realizados na situação de campo, ou seja, sempre haverá 

aspectos que não são representados e, ainda, aqueles que o forem, talvez não serão 

representados em sua totalidade. 

 

Um prédio de arquitetura antiga, ao lado da Praça Padre João Maria . 

 

Um prédio de arquitetura antiga, ao lado da Praça Padre João Maria . 

 

 

A torre central do Forte dos Reis Magros. 
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As marcações que serviriam para representar a Igreja matriz da Vila de Ponta Negra. 

 

 

Uma das senhoras que representam as rendeiras da Vila de Ponta Negra. 
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Desta forma, podemos concluir que a relação entre desenhadores urbanos e a cidade 

segue dinâmicas e itinerários que estão relacionados com suas formações e afinidades, 

escolhendo espaços dentro da malha urbana que denotam suas predisposições a uma 

valorização da história e da memória, em específico, o grupo Urban Sketchers tem como 

objetivo promover uma maior identificação dos cidadãos com sua própria realidade urbana, 

para que desta forma, cada vez mais, estes possam preservar o seu patrimônio cultural e 

material. 
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PAISAGENS HACHURADAS OU O DESENHO COMO MÉTODO ETNOGRÁFICO 
 
 

 ou o desenho com método etnográfico 
[ um ensaio em 3 Experimentações ] 

 
Ivan Gomes  

 
Resumo 
Este ensaio é também uma longa carta enviada aos colegas que se ocupam com esmero em criar meios e 
maneiras e práticas etnográficas. Escrevo e envio esta mensagem a partir do campo, que é também paisagem: 
paisagem multiespécie em ruínas. O relevo-recorte: baía central de Florianópolis; anos 2019/2020. Daqui e de 
já pego carona nas linhas que irão me conduzir por caminhos capazes de tornar um pouco mais inteligíveis as 
assembleias e projetos de fazer mundo – humanos e não humanos – que (con)formam, (con)formaram e 
(con)formarão essa paisagem (Tsing). Um recorte do recorte que consiga narrar histórias e estórias dos 
processos de composição dessa (e de outras?) paisagem(s). Para me ajudar nessa difícil tarefa, pretendo lançar 
(a) mão do desenho como método de pesquisa, de inscrição e expressão, a fim de compor uma dissertação 
aberta e antitotalizante – como são os desenhos (Ingold). Composto de três projetos de Experimentações, este 
ensaio se abre ao processo de construir junto e anseia por outros cantos e perspectivas, para que seja a 
pesquisa, ela também, paisagem dinâmica capaz de criar resposta(s) à intrusão de Gaia (Stengers). 
 
Palavras-chave: Antropologia da paisagem; Antropologia urbana; Desenho; Experimentação etnográfica. 
 

Esboçando a paisagem caracterizando a paisagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse esboço é um sim. Ponto de partida. Desenhos não acabam nunca (Ingold, 2015), 

não se fecham, não se permitem definir. Um esboço é um desenho, e já diz algo. Nos ajuda a 

perceber o ambiente (sujeito oculto: antrpolpólogo/a), a revisitar: não “o” ambiente – não 
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trabalhamos com a noção mononaturalista -, mas as premissas pelas quais percebemos a 

paisagem escolhida como campo de pesquisa antropológica (Strathern, 2014). Rabisquei 

apressadamente a baía central de Florianópolis, capital de Santa Catarina, na intensão de 

transmitir algumas pistas sobre as diversas linhas que se tocam e compõem sua malha 

(Ingold, 2015). Olhando agora para este esboço, percebo a forte tendência organizativa e 

sistêmica presente na composição das formas e do todo. As potências das linhas foram 

domesticadas pelo desejo de tentar fechar uma tela sobre uma paisagem muito mais 

heterogênea e cambiante. Aqui já entrevemos uma das potências do desenho: enquanto 

processo de pesquisa, ele pode dizer muito ao/à pesquisador/a sobre sua percepção 

acerca do campo. Assim como seus limites: desenho é recorte, edição, perda, e por isso 

despretensioso com metas de captura total do dinamismo das paisagens. 

Pausa. Antes de nos aventurarmos a imaginar as experiências, potências e limites 

entre desenho e antropologia, me permitam contar um pouco mais sobre a paisagem 

destacada pelo esboço.  

Se trata de uma paisagem do/no Antropoceno – portanto, em ruinas -, ocupada por 

uma assembleia de habitantes e seus diversos projetos de fazer mundo – humanos e não 

humanos (Tsing, 2019): peixes, ciclistas, pescadores, concreto, militares, mar, aterro, atletas 

do remo, marés, ventos etc: não podemos deixar de ressaltar que cada categoria dessas é 

diversa, englobando subcategorias próprias compostas em malhas que se conectam sem 

possibilidade de definição individualizante; em outras palavras, existem pescadores-ciclistas, 

ciclistas-entregadores, ventos e ventos, peixes-pescadores, pescadores-padeiros e aí se vai 

mais um etc. Não seria possível definir esta paisagem sem excluir infindáveis 

coordenações111 entre os sujeitos que a ocupam. Dessa forma, se, como exemplo, 

pautássemos as análises do campo lançando mão exclusivamente de categorias de alguma 

antropologia urbana com premissas ancoradas no excepcionalismo humano, correríamos o 

risco de fechar a cortina dos olhos para a intrusão de Gaia (Stengers, 2015), que, em nossa 

paisagem, se manifesta tanto na já sacramentada alteração das marés e extinção e/ou 

                                                      
111

 Tomo emprestado de Anna Tsing (2019) a noção de coordenação, entendendo quem a paisagem é 
construída por atuações e projetos de fazer mundo conjuntos que são coordenados de forma consciente ou 
não, resultando em formatos e/ou consequências que podem escapar à imaginação dos sujeitos que atuam em 
coordenação. 
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redução massiva da população de parte de não humanos marítimos, quanto na (não tão) 

futura elevação do nível do mar e a consequente e paulatina submersão de territórios 

costeiros e ilhéus – que tudo tem e terá a ver com o que é “urbano” em Florianópolis. Assim 

ficaríamos próximos de cair na armadilha de contar estórias antropocêntricas e arcaicas, que 

não cansam de se repetir e que não nos ajudaria a pensar em respostas verdadeiramente 

coletivas às catástrofes de hoje e do amanhã. E já que estamos falando em narrativas, é 

preciso ter sempre em mente que a maneira que entendemos a paisagem nada tem que ver 

com um palco inerte, nem para o protagonismo humano, ou mesmo não humano – nossa 

história não tem protagonistas: é como Bacurau112. Nossa ruína é composta por assembleias 

e seus projetos de fazer mundo. Nela, a paisagem compõe e é composta. É impossível definir 

aonde a paisagem começa ou termina. Ela não tem início, fim, e finalidade única e última. É 

um constante fazer e ser feita por assembleias de humanos e não humanos (Tsing, 2019), em 

coordenações que muitas vezes nos escapam ao campo da visão monodisciplinar. Ela é 

menos tela de pintura a óleo do que desenhos em devir constante, como um fractal em 

(re)composição ininterrupta. 

 

Manifesto do desenho ou as linhas em devir 

No capítulo Desenhando juntos: fazer, observar, descrever, do livro Estar Vivo (2015), 

Tim Ingold, inspirado nas ideias do historiador da arte Norman Bryson, ensaia comparações 

entre a pintura a óleo ocidental e o desenho. A pintura a óleo preenche totalmente a tela. 

Não há espaço sem preenchimento. Não há vazio – está sujeita à “lei do por toda parte” 

(Bryson apud Ingold, 2015). Na tarefa de representar seu objeto, o pintor cobre com grossa 

camada de tinta não apenas o vazio, como os traços dos esboços que serviram de guia no 

processo de composição das formas e do trabalho final. Não é por essa trilha que pretendo 

seguir. A etnografia como pintura a óleo não interessa à antropologia que pretendo 

desenvolver na pesquisa. Na melhor da hipóteses, seria ingenuidade acreditar ser possível 

desenvolver uma antropologia de paisagem com a completude encontrada nas telas. Mesmo 

                                                      

112
 Filme lançado em 2019 e  dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, batizado com o mesmo 

nome da cidadezinha que não se limita a ter protagonistas, em uma dinâmica cinematográfica que capta e 
ressalta o caráter coletivo da comunidade em detrimento ao individualismo de eventuais protagonistas. 
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a reprodução à óleo de uma paisagem omite inúmeras camadas e escalabilidades, 

assembleias multiespécies e coordenações de projetos de fazer mundo que fazem paisagem. 

São muitas linhas em constante emaranhamento, tecendo o ambiente (Ingold, 2015). Linhas 

que se tocam, se cruzam, mas não definem nem estacionam. Como os desenhos. Desenhos, 

do ponto de vista de Ingold e Bryson – e do meu também -, não pretendem completar a tela. 

Linhas são levadas a passear (Klee apud Ingold, 2015) e, por repetição e leve (ou pesada) 

tessitura, deixam transparecer vazios no papel, uma vez que não tem por obrigação 

obediência à “lei do por toda parte”, mantendo à mostra o processo de composição, 

tornando a superfície do desenho uma reserva de possibilidades (Ingold, 2015). Não significa 

que a natureza inconclusa do desenho não seja capaz de contar histórias sobre o campo: o 

emaranhado de linhas, apesar de não conhecer uma conclusão final, possui a capacidade de 

se destacar e produzir formas distinguíveis na superfície em que se deita o desenho. Da 

mesma forma, a paisagem sob perspectiva antropológica nos convida, assim como o 

desenho, a compor etnografias que se inspirem em seu aspecto processual, aberto, 

antitotalizante e inconclusivo (Ingold, 2015). 

A (re)aproximação do desenho com antropologia – ou o desenho como método 

etnográfico – inspira desafios que ultrapassam a habilidade motora do/a antropólogo/a – 

esse, aliás, sequer deveria ser encarado como uma condição (Kuschnir, 2012). Afinal, não se 

trata aqui de atribuir a qualidade do método à qualidade do traço. No momento em que 

escrevo este ensaio do ensaio do ensaio, o desafio que se coloca diz respeito às premissas 

das atividades produtoras (Strathern, 2014) da inscrição e escrita do trabalho etnográfico 

que venho desenvolvendo em campo. Foram arriscadas algumas primeiras experimentações 

com caderno e caneta nanquim no colo e nas mãos, com o corpo sentado na cadeira de 

praia, deixando o olhar se demorar no espaço que pretendia representar. Disso saíram 

alguns dos desenhos espalhados neste ensaio. Era o aquecimento. Foi o bastante para 

perceber no corpo a distinção temporal em relação à métodos como a filmagem ou a 

fotografia. Outro destaque digno de nota são as interações que o desenho e o desenhar 

podem provocar entre antropólogo/a e interlocutor/a. Permanecer sentado – ou em pé, ou 

caminhando, como for – com caderno e caneta no colo e nas mãos atraiu atenção desejada 

para começar a desenvolver relações com os interlocutores. Curiosidade, admiração e 

surpresa se mostraram caminhos para a aproximação entre nós. No entanto, as 
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Essa imagem é também um link. Segure Ctrl+Clique com o botão do 

mouse para acessar à página do vídeo. 

potencialidades transbordantes de ambas constatações encontraram mais adiante novas 

limitações que ganhavam maior nitidez conforme reflexões escorriam no decorrer do tempo. 

São limites-enigmas conjurando a criatividade para que possamos passar ao próximo 

estágio.  

 

(Ins)pirações_e_experiment(ação): 

Experimentação 1 

Nos conta Daniel Galera que, quando criança, brincando na beira da praia, 

mergulhava no mar raso, deixando para fora d’água apenas a cabeça. Daquela perspectiva, 

contemplando as marolas que se aproximavam, ficava imaginando estar diante de ondas 

gigantescas, que arrastavam tudo e todos/as, avançando com violência e velocidades 

aterrorizantes. Assim principia seu ensaio Ondas catastróficas, publicado na revista Serrote 

nº 32, o qual é dedicado a refletir sobre a insuficiência do realismo literário – poderíamos 

estender para etnográfico – em transmitir a magnitude das catástrofes em uma “era da 

visibilidade total”, em que o intenso fluxo de imagens ironicamente resultou em uma 

espécie de anestesia geral, fazendo reinar a ética da indiferença. 

 

 

Utilizando como exemplo imagens gravadas do tsunami que atingiu a costa do Japão 

em 2011, proveniente de um terremoto de mais 9 graus na escala Richter, matando mais de 

15 mil pessoas e causando o colapso nuclear de Fukushima, Galera chama atenção para a 

https://youtu.be/spg62-MrYpQ
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“ausência de dramaticidade” das imagens, em que é possível ver “um muro de água 

aborrecido” por ser obrigado a se desviar das casas e barcos, pessoas e animais. Mesmo 

sendo possível perceber o poder destrutivo da onda nas imagens – que em nada faz lembrar 

de cenas em CGI de filmes como Impacto Profundo ou as ondas imensas surfadas no Havaí– 

essa é uma observação mais racional do que estética. “Esteticamente, parece que algo belo 

se perdeu para sempre. A imaginação maravilhosa foi poluída pela textura opaca do real” 

(Galera, 2019). Com observações semelhantes, Galera rememora as catástrofes de Mariana 

e Brumadinho, e sepulta a literatura masculina, branca e realista por sua incapacidade de 

narrar histórias com capacidade de cotejar a complexidade de “hiperobjetos” como a 

internet, desastres nucleares ou catástrofes cada vez mais corriqueiras no contemporâneo 

“pré-apocaliptico”, uma vez que a “era da visibilidade total” tem popularizado em 

crescimento exponencial dispositivos que parecem estar preenchendo o vazio que antes era 

tarefa das ficções preencher. No entanto, Galera nos relembra que é preciso considerar que 

mesmo o olhar fornecido por novas tecnologias, por mais que possa parecer onisciente, é, 

ele também, uma nova versão sobre a realidade, e que é ainda uma missão da literatura, e 

da arte (e, por que não, da antropologia?) como um todo, seguir com o confrontamento e 

questionamento do que se apresenta como Real. 

Mas o que tudo isso teria a ver com desenho e antropologia? Vejamos então parte  

do trabalho de Ángela León, presente no livro Guia Fantástico de São Paulo, intercalado com 

algumas ideias dos teóricos literários Juan José Saer e Alexandre Nodari, na esperança de 

abrir trilhas de experimentação em direção a uma antropologia que, sem perder a qualidade 

teórico metodológica, possa transpor as barreiras impostas pelo realismo que, de acordo 

com Galera, é anacrônico aos eventos complexos da contemporaneidade. 
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Sob o Minhocão em São Paulo (León, 2018, p. 76-77) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não se escreve [ou desenha] ficções para se esquivar, por imaturidade ou 
irresponsabilidade, dos rigores que o tratamento da “verdade” exige, mas 
justamente para pôr em evidência o caráter complexo da situação, caráter 
complexo de que o tratamento limitado ao verificável implica uma redução abusiva 
e um empobrecimento. Ao dar o salto em direção ao inverificável, a ficção 
multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Não dá as costas a uma 
suposta realidade objetiva: muito pelo contrário, mergulha em sua turbulência, 
desdenhando a atitude ingênua que consiste em pretender saber de antemão 
como é essa realidade. Não é uma claudicação ante tal ou qual ética da verdade, 
mas uma busca de uma um pouco menos rudimentar. (Saer, 2009, p. 02, Grifo meu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Balneário da Paulista, se encontra no subsolo da Avenida. Tem entrada pela passagem da Consolação e pelo 
Conjunto Nacional (León, 2018, p. 82-85) 
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(...) deste aspecto principalíssimo do relato fictício, e por causa também de suas 
intenções, de sua resolução prática, da posição singular de seu autor entre os 
imperativos de um saber objetivo e as turbulências da subjetividade, podemos 
definir de um modo global a ficção como antropologia especulativa. (Saer, 2009, 
p.04). 
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Todo dia chegam, de barco, produtos frescos ao Mercado Municipal (León, 2018, p. 23) 
 

 

Pois a inexistência literária é também uma in-existência: o que não existe também 
está dentro da existência, constitui o real; é, nas palavras de Clarice Lispector 
(1998, p.39-40), “inreal”. (Nodari, 2015, p. 82) 
 

Imaginação é potência. O inreal borra o limite entre real e irreal. Ficção é (também) 

Antropologia especulativa (Saer 2009; Nodari 2015). Especulação pode auxiliar o/a 

antropólogo/a a adentrar particularidades da paisagem. O fantástico trabalho de Ángela 

León em diálogo com as ideias de Daniel Galera, Saer e Nodari resultaram em uma pequena 

epifania: inscrever, por meio de desenhos, elementos da paisagem que faço campo com 

base nas imaginações dos interlocutores que a habitam. Conversar com pescadores, ciclistas 
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e andarilhos que circulam (ou não) pela passarela, pelas margens e pelo canal, pedindo que 

imaginem, descrevam e projetem melhorias ou idealizações do equipamento urbano de tal 

forma a tornar sua prática mais prazerosa, alegre, harmônica e convidativa – ou seja, pedir 

que façam o mapeamento do ambiente com base em  sua forma de percebê-lo e projetá-lo. 

Fazer um esforço ainda por uma antropologia que se faça na “casa” do outro (Strathern, 

2015). Um outro que se comunica por outros canais que não a linguagem verbal – procurar 

entender também as perspectivas e projetos de fazer mundo dos habitantes não humanos 

de nossa paisagem. A partir de suas narrativas, elaborar croquis, projetos, desenhos 

fantásticos – inspirado pelos desenhos de Ángela León - na intenção de que as respostas 

possam me dizer muito sobre a paisagem, o ambiente e as habitabilidades e socialidades de 

seus habitantes. Buscando, como sugere Galera, reverter o exílio de objetos que por muito 

tempo foram percebidos como inanimados e das criaturas não humanas – inclusive 

paisagens -, observando a erosão em curso de limites entre escala, espécies, hierarquias e 

gêneros, atento para não ceder à sempre presente tendência em deixar manifestar o 

excepcionalismo humano (Tsing, 2019). Quem sabe assim a pesquisa poderá nos dar 

algumas pistas de como responder a algumas questões postas pela intrusão de Gaia 

(Stengers, 2015) e, ao final, servir de subsídio a um material final que extrapole a 

dissertação, circulando meios outros, extrapolando as bibliotecas e acervos virtuais, 

tornando mais conhecidas as peculiaridades e demandas de nossa paisagem. Sem garantias 

de sucesso nessa busca de novas abordagens, posso estar me confinando em um outro 

cercado, tentando dar o meu melhor. Mas me reúno a uma porção de gente que se arrisca 

tentando trabalhar não somente com o que está dado, entendendo que mais do que 

“descrever ou relatar”, a antropologia e suas intermináveis e inconclusas etnografias possam 

também produzir novidade. E mesmo esse exercício da tendência à novidade e ao excedente 

de vida podem ser capaz de dialogar com as demandas daqueles que insistem em ocupar as 

ruinas. 
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.Experimentação 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já falamos brevemente sobre o desenho como possibilidade metodológica para a 

antropologia a partir de seu caráter processual, inconclusivo e aberto, abordado por Ingold 

(2015). Agora vamos nos deter um pouco mais no fazer. Karina Kuschnir, em diálogo com 

Tim Ingold, nos ajudam a pensar não apenas o desenho, mas o desenhar na cidade: não nos 

esqueçamos: nossa paisagem é, também e “para nós”, urbana. 

Ingold toma emprestada de Paul Klee a receita: leve uma linha para passear. E 

Kuschnir realiza a ambiguidade do imperativo, trazendo como inspiração os trabalhos dos 

urban sketchers. Desenhos relativamente despreocupados com proporção e perspectiva, 

“processual, inconclusivo, aberto”, que não apenas levam a linha para passear no papel, mas 

levam o/a antropólogo/a a passear pela cidade. Este passeio – ou pesquisa de campo, 

desenho de observação (participante) -, quando lança mão do desenho como componente 

do método, demanda práticas corporais bastante específicas. Em meados de julho de 2019, 

realizei algumas incursões em campo com meu caderno de desenho, estojo com lapiseira, 

borracha e canetas nanquim e uma cadeira de praia. Levei as linhas para passear. 
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A primeira percepção que tive diz respeito à temporalidade do método. Leva tempo 

não apenas dar forma ao desenho, mas, antes de tudo, leva tempo selecionar as 



291 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

coordenações que serão destacadas por ele. O antropólogo ou antropóloga podem já ir a 

campo decididos a dar destaque a essa ou aquela coordenação, como pode ir totalmente 

aberto à contingência. Penso que essa última é, na verdade, uma das condições do campo. E 

por isso não é possível ter pressa em captar e capturar as coordenações da paisagem, uma 

vez que cada elemento tem seu ritmo e duração. Mesmo um desenhista hábil precisa 

exercitar a paciência. Eu não sou um desenhista hábil. Tanto pelo tempo que levo para 

selecionar o que quero mostrar, quanto para dar forma no papel. Pode ser que isso vá 

mudando conforme vou reaquecendo as técnicas de desenho e conforme vá editando as 

linhas das coordenações que receberão destaque na pesquisa – sobretudo a partir daquilo 

que pretendo fazer conforme exposto na Experimentação 1. Mesmo assim, o ato de produzir 

um desenho nunca terá a mesma velocidade que o ato de produzir uma foto. 

Um parêntesis: não penso que fotografar seja naturalmente instantâneo. A 

(pré)ocupação do/a fotógrafo/a bem como aquela temporalidade da seleção, da captura, da 

montagem ou da edição pode levar tanto tempo ou mais do que do/a desenhista. Conceber 

o fotografar como instantâneo seria rebaixar a arte ou o método fotográfico ou de produção 

audiovisual à esfera comum da hiperprodução imagética na “era da visibilidade total”. 

Portanto, minha comparação entre a temporalidade do desenho e da fotografia vai de 

encontro ao argumento que apressadamente diz que o primeiro tem essencialmente uma 

temporalidade mais arrastada que a outra. Mesmo assim, mesmo que o/a fotógrafo/a deite 

um olhar demorado na produção de suas peças, o click nunca será da mesma ordem prática 

que “levar as linhas para passear”113. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

113
 No ensaio Sete variações sobre a letra A, Tim Ingold (2015, p. 263) desenvolve inspiradoras reflexões acerca 

da diversas possibilidade práticas de se “desenhar” a letra A, bem como as relações que cada prática tem com 
o corpo e seus movimentos. 
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Por fim, a outra percepção que por hora merece destaque, diz respeito ao caráter 

inconclusivo do desenho conforme reflete Ingold – e aqui há uma cisão parcial com alguns 

métodos de alguns urban sketchers estudados por Kuschnir. A cisão reside na possibilidade 

de agir no desenho mesmo depois de estar in loco no campo. Iniciar um desenho estando no 

campo e continuar em outro momento, outro local. Acrescentar mais linhas, mais 

elementos, sujeitos, sobreposições, recortes. Distorcer tempo e espaço, manejá-los. Não se 

trata de desprezar as implicações resultantes do desenho que se faz in loco, mas não se 

prender a esse método. Ele pode ser interessante para exercitar a educação da atenção, mas 

não deve se tornar uma jaula metodológica. 

Em suma, as técnicas, os métodos e os princípios do urban sketch oferecem 

ferramentas potentes, criativas e libertadoras para o/a antropólogo/a que pretende 

incorporar o desenho em suas pesquisas – como método, processo etnográfico, meios para 

a observação participante e maneiras de inscrição e expressão. Mas quando se ousa dançar 

entre as linhas do espaço e do tempo – ou dos ambientes e ritmos - e imprecisar categorias e 

campos do conhecimento – como exigem as etnografias de paisagens e(m) ruínas – é preciso 

acrescentar um pouco mais de experimentação na montagem e edição dos dados 

etnográficos. 

 

Experimentação 3 

Repito: não há garantias de sucesso nessa busca de novas abordagens, mas alivia não 

estar sozinho nessa tarefa. A fim de complementar as possibilidades experimentais aqui 

abordadas, convido para o diálogo Ainda Azevedo, Sara Schroer, Anna Tsing e Elaine Gan. 

Vejo timbre, afinação e compasso nessa junção, compondo canções capazes de transportar 

algo das paisagens e práticas que fazem conhecer por meio do desenho. O primeiro dueto 

compõe uma peça de sopro a partir da interação de humanos, não humanos e paisagem, 

capaz de comunicar tanto sobre a falcoaria. 
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Anna Tsing e Elaine Gan, por sua vez, se inspiram na coordenação entre cogumelos, 

pinheiros, carvalho e manejo antrópico para compor uma sonata em vários tempos passíveis 

de reordenação. 

 

Ambos trabalhos inspiram a experimentação tanto com o desenho destacando e 

analisando elementos da paisagem impossíveis de capturar pela lente de câmeras comuns – 

o vento em Weathering, de Azevedo e Schroer – como tornando possível a recombinação 

dos recortes a fim de ressaltar os relevos temporais das coordenações em paisagens 

multiespécies – como mostra o desenho-partitura de Elaine Gan a partir da etnografia de 

Anna Tsing. Linhas que destacam elementos sem sujeição “à lei do por toda parte”, tornando 

possível ao/à antropólogo/a o manejo de destaques que julgar necessário para que possa 

ressaltar o que julga indispensável para a etnografia. 

“Em comparação com a situação inicial”, diria Latour, em que a ave ou a assembleia 

entre cogumelos, carvalhos e ação humana ocorriam livremente na paisagem, “que perda 

considerável, que diminuição!” (Latour, 2004, p. 4). Mas, se considerarmos ainda a situação 

inicial, em que o vento soprava invisível na confusão do evento, ou o manejo antrópico já 
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não é mais visto na floresta de Satoyama senão por ativistas ambientais, “que ganho 

fantástico, que aumento!”(idem, p. 5). E dessa forma, o desenho adquire um novo potencial 

quando tornado método etnográficos de paisagens: tirá-la da inércia que tanto o movimento 

estético romântico a aprisionou, quanto tornar evidente elementos não humanos que até 

então eram, quando muito, elementos decorativos ou inconvenientes a se dominar, suprimir 

ou domesticar. Abolir o protagonismo do excepcionalismo humano e o bucolismo da 

paisagem, e trazer para a etnografia assembleias entre sujeitos humanos, não humanos e, 

consequentemente, paisagens que participam muito ativamente no projeto de fazer mundo: 

inclusive cidades. 

Por fim, com a experimentação 3 espero ser capaz de elaborar signos (desenhos) 

capazes de, a partir do duplo jogo de redução e ampliação ao qual se refere Latour, alçar a 

pesquisa a um lugar capaz de se tornar “boato que corre no bar da esquina” (2004, p. 6). 

Buscando dessa forma colaborar com a tarefa de narrar histórias sobre emergências de 

diversidade (Tsing, 2019), a fim de colaborar na elaboração (sempre) coletiva de respostas à 

intrusão de Gaia. 

 

Anseios finais 

Espero, ao final dessas 20 páginas de insperimentação densa, ter pintado um quadro, 

ou melhor, esboçado desenhos que sejam capazes de inspirar vocês a me inspirarem. Esses 

são apenas desejos de uma pesquisa em andamento que está se encaminhando para o 

momento mais intenso, depois desse primeiro ano de reconhecimento do ambiente, de 

lutas, enfrentamentos, anseios e ansiedades; de eventos e disciplinas e familiarização e 

estranhamento com tanta coisa. Mas antes do mergulho radical no campo e no manejo dos 

dados, apresento este ensaio como forma de despertar diálogos com quem se interesse pelo 

que aqui foi dito. Com afeto, Ivan. 
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NARRATIVAS GRÁFICAS NA PRODUÇÃO ACADÊMICA: NOVAS PERSPECTIVAS 
METODOLÓGICAS COM A BIOGRAFIA ILUSTRADA DE IRIS APFEL 

 
Katianne de Sousa Almeida114 

Resumo 
Um dos significados de ilustrar é tornar compreensível certo assunto. A ilustração nesta pesquisa assume um 
caráter metodológico, em que se explora a potencialidade das produções das narrativas gráficas, com o 
objetivo de proporcionar maior familiaridade de detalhamento sobre o tema abordado. A abordagem adotada 
explora alguns momentos da vida de Iris Apfel, a relação de suas experiências com o campo da moda e como a 
ilustração pode ser um método de síntese e comunicação capaz de sinalizar conceitos, em especial a 
autenticidade.  
 
Palavras-chave: Narrativas gráficas; Ilustração; Metodologia. 

 

Ilustrar a autenticidade 

Trabalhar a imagem e a escrita em conjunto não é uma prática pedagógica-

metodológica nova, contudo ainda é necessário desmistificar muitos cânones acadêmicos 

que não consideram o grande esforço analítico trazido pela produção e interpretação das 

imagens. 

É observado, rotineiramente, nos cursos de Design de Moda o uso do desenho e da 

ilustração em trabalhos voltados para o desenvolvimento de uma coleção de moda com seus 

conceitos, modelagens, cortes, moodboard, esboços, ou seja, o desenho ficou, 

superficialmente, preso ao desenvolvimento de produtos e, raras vezes, na produção 

teórica, ele tem sido considerado uma ferramenta investigativa.  

A imagem, a partir de uma leitura inicial, que seria um exercício de identificação, 

admite a interpretação que resulta de um esforço analítico, dedutivo e comparativo. Logo, 

ela como documento, como fonte, revela aspectos da vida material que, algumas vezes, a 

compreensão de fontes escritas não revelam. Desta forma, o estudo das imagens contribui 

expressivamente para o entendimento dos múltiplos pontos de vista que as pessoas 

constroem a respeito de si mesmas e das outras, de seus comportamentos, seus 

pensamentos, seus sentimentos e suas emoções em diferentes tempos e espaços.  

As múltiplas dimensões de significados que orientam a produção e interpretação das 

imagens dependem da reconstrução do sistema cultural, do contexto em que elas surgiram e 

                                                      

114  Universidade Federal de Goiás 
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das identidades dos sujeitos envolvidos nas situações. Após uma breve introdução a respeito 

do uso das imagens como metodologia de pesquisa, quero ressaltar os elementos referentes 

a este breve ensaio: a ilustração como ferramenta capaz de potencializar a argumentação.  

O objetivo da pesquisa foi propor uma tradução gráfica do discurso de Iris Apfel 

sobre autenticidade na moda e este artigo fará uma síntese das análises feitas durante os 

trabalhos finais dos curso de Graduação em Design de Moda e Pós-Graduação em Processos 

e Produtos Criativos na Universidade Federal de Goiás.  

 

O processo criativo 

O design veio para mim como uma nova oportunidade de mergulho intelectual na 

academia, dessa vez, muito mais que pesquisas teóricas se oportunizaram, era chegado o 

momento de explorar outras habilidades de expressão, ou seja, por meio de linhas, formas, 

texturas e cores. 

O processo de produção do eu como designer adveio com o percorrer do caminho 

como ilustradora, conhecendo técnicas de luz e sombra, proporcionalidade, figura humana e 

desenho de moda. A maneira que mais me identifiquei, nessa trajetória, no curso de Design 

de Moda, para expressar todo o conhecimento acumulado foi a aquarela. A aquarela, 

portanto, foi a ferramenta em que debrucei meus estudos tanto no aspecto prático quanto 

teórico e é o meio que sinto mais segurança para comunicar a forma que enxergo o mundo 

ao meu redor.  

Para encontrar um objeto de pesquisa dentro do design de moda não foi uma tarefa 

fácil. Entretanto, após pesquisar algumas referências defini como abordagem metodológica 

a compreensão analítica, por meio de ilustrações, do que seria a construção da 

autenticidade pela personalidade de uma senhora que após seus noventa anos tornara-se 

um ícone de moda.  

O diferencial de Iris Apfel pode parecer muito óbvio, contudo pouco provável de 

encontrar facilmente entre os produtores de conteúdo de moda (a que ela chama, a maioria, 

de manequins de plástico): a experimentação. A singularidade ela credita na dimensão 

eclética da construção conjunta dos artefatos, em que há a confluência entre a moda de rua, 

o loucamente barroco, os padrões étnicos e a cultura divertida contemporânea.  
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A proposta de ilustrar Iris Apfel será demonstrada ao longo desse trabalho apontando 

como os diferentes tipos de imagens e textos se complementam, enriquecendo a 

compreensão quanto as suas contribuições no campo da moda e tornando visível a riqueza 

da sua multipotencialidade como produtora de conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris Who? 

Entre casos e acasos nasceu uma estrela geriátrica na indústria da moda. Essa curiosa 

expressão autointitulada por Iris Apfel surgiu quando ela se transformou em um ícone de 

moda nonagenário. Tudo começou em 2005 quando o Metropolitan Museum of Art’s 

Costume Institute (MET) com a curadoria de Harold Koda precisava resolver o cancelamento 

de uma exposição agendada a alguns meses. Diante de um cenário que parecia 

desesperador para qualquer um que organizava eventos apareceu uma saída inusitada e 

brilhantemente insuperável. 

Harold tinha conhecimento que Iris, uma figura da sociedade de Nova York e 

fundadora da empresa têxtil Old World Weavers, conservava um notável acervo de 

artefatos. Então, solicitou a ela cinco figurinos para montar uma exibição discreta de suas 

joias e acessórios, apenas para evitar o espaço vazio no Instituto do Vestuário no MET. 

Todavia, quando Harold vislumbrou a potencialidade do guarda-roupa da senhora Apfel, o 

número de cinco figurinos decolou para 82 conjuntos e mais de 300 acessórios, tais objetos 

Figura  1 – Iris Apfel – ícone de moda nonagenário 
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foram acumulados por Iris durante mais de 50 anos de viagens, trabalhos e socializações 

(Apfel, 2018, pgs. 35-36). 

A exposição que foi pensada de forma muito singela acabou tornando-se o maior 

acontecimento de Nova York no ano de 2005 e o Instituto Metropolitano do Vestuário foi 

agitado por 150 mil visitantes e a mostra viajou para vários outros museus a nível nacional. O 

frisson da mostra de uma não designer no Instituto balançou o cenário da moda e ícones 

como Carla Fendi, Giorgio Armani e Karl Lagerfeld foram figuras garantidas na visitação, pois 

a cena fashion, neste momento, não apresentava uma efervescência com tamanho alcance 

(Apfel, 2018, pgs. 36-37). 

A apresentação da exposição Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection 

foi considerada como um show visionário e um paradoxo já que expunha casacos sob 

medida e braceletes dos anos 1930. Para o curador do MET, Harold Koda, foi uma missão de 

coragem, pois o museu havia exibido apenas peças de coleções de designers que já haviam 

falecido. Mostrar um guarda-roupa de uma senhora sem esse título e ainda que estava bem 

viva e ativa parecia uma ideia inimaginável (Apfel, 2018, pg. 36). 

Quando o MET me chamou para criar a exposição pensei que iria ser fácil, eu só 

precisava colocar umas peças que gostava numa vitrine. Mas, aí eles sugeriram de mostrar 

como usava cada acessório em diferentes épocas da minha vida. No final das contas, saíram 

três caminhões de roupas todos os dias da minha casa. Fora que havia várias cláusulas sobre 

ganhar uma exposição no MET, entre elas, era já ter morrido, mas como vocês podem 

perceber, essa foi eliminada (Depoimento no documentário Iris, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Pulseiras e Braceletes 
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Estrela Geriátrica 

O impacto da apresentação da coleção de roupas pessoais de Iris Apfel revelou sua 

propensão para misturar descobertas de itens da alta costura com artefatos encontrados em 

mercados de pulgas e, logicamente, consultores de grandes marcas foram à exposição e a 

descreveram como “visionária”, citando o consultor de design para Ralph Lauren “foi uma 

sacudida no cenário de moda atual”(La Ferla, 2005). 

Para Blecher (2005) essa sacudida teve espaço dentro do contexto da exposição, pois 

estava em conexão com o zeitgeist, um termo alemão que significa o espírito do tempo, 

visto que estamos vivendo um fenômeno chamado “revolução da longevidade” e uma 

mudança no vestuário é um dos recursos dos quais nos utilizamos para transmitir o que 

somos, por meio de todo o aparato da linguagem não-verbal. 

Com essa conjuntura fértil, a marca de maquiagens M.A.C. Cosmetics aproveitou 

todo o alvoroço em torno de Iris e a homenageou com uma coleção de maquiagens 

vibrantes para o inverno de 2011. A linha inspirada em Apfel recriou cores do seu universo, 

mesclando referências vintages e contemporâneas. 

 

 

 
Figura 3 - Iris para M.A.C. 
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A série de produtos de beleza revela em si o amor de Apfel por batons vibrantes e 

por uma paleta com tons quentes, assim como tons de esmaltes correspondentes, o que, 

obviamente não faltou os elementos para o brilho impactante nos olhos. E foi com a 

seguinte descrição que a M.A.C. Cosmetics descreveu o conjunto de produtos em um 

comunicado à imprensa “uma coleção de cores inspirada por um pássaro raro que sempre 

esteve à frente de seu tempo” (Sciortino, s/d). A linha apresentava batons, lápis de lábios, 

sombras de olhos, rímel, pó para face, esmaltes de unha e um lápis de sobrancelhas. 

Com a conjuntura exposta até aqui é importante ressaltar que a senhora Apfel foi a 

primeira mulher acima de 80 anos a tornar-se capa de uma revista de moda. A revista 

Dazed&Confused em sua edição de novembro de 2012, denominada “The Art Issue” teve 

como capa a estrela geriátrica dessa pesquisa. Para a elaboração da revista que intitulou a 

matéria com Apfel como “The New Aesthetic – Art from the Other Limits” houve uma 

entrevista realizada por Karley Sciortino, fotografia de Jeff Bark e produção de Robbie 

Spencer, que usou peças de Rei Kawabubo para a coleção 2D da Comme des Garçons (Jones, 

2012). 
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Por fim, Iris Apfel em todas as suas entrevistas deixa evidente que mesmo se 

autointitulando uma estrela geriátrica a moda não é a sua vida, porque há um mundo inteiro 

fora do armário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativas Gráficas 

No início desse trabalho expus como a ilustração seria uma linguagem de 

aproximação e, consequentemente, aprofundamento sobre a construção da autenticidade 

pela personalidade de uma senhora que após seus noventa anos tornara-se um ícone de 

moda. Sendo assim, é importante destacar que o conceito de autêntico trazido aqui 

relaciona-se intrinsecamente ao que Iris expressa em uma coletânea feita de suas frases 

mais celebradas ao longo de sua carreira (Pollard, 2016115), as quais algumas estão dispostas 

abaixo: 

 

Eu não tenho regras, porque eu provavelmente as quebraria (pg. 71); 
Eu gosto de experimentar, sou curiosa e tento fazer coisas (pg. 24); 
Eu gosto da individualidade e, infelizmente, isso se perdeu nos dias de hoje. Há 
tanta semelhança, tudo está homogeneizado (pg. 71); 
Eu não sou bonita, eu tenho algo muito melhor, eu tenho estilo (pg. 25); 

                                                      
115

 Todas as frases citadas foram traduções livres da obra que está originalmente escrita em língua inglesa.  

Figura  4 – Iris Apfel uma estrela geriátria em capa de revista 
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Eu acho que estilo implica originalidade, reflexão e uma expressão de si mesmo, 
não apenas ser um outdoor de moda – o que é uma coisa muito boa de ser, mas 
isso não é estilo (pg. 10). 

 

Para atingir o propósito de descrever a construção da identidade fashion de Iris 

não apenas com palavras, mas também com uma narrativa gráfica (Kuschnir,2014), foi 

necessário seguir um caminho de pesquisa. No primeiro momento houve uma pesquisa 

bibliográfica para assimilar as principais contribuições de Iris Apfel no cenário da moda, 

concomitante ao estudo literário, fiz uma pesquisa imagética da exposição Rara Avis: 

Selections from the Iris Barrel Apfel Collection que foi exibida no Costume Institute no 

Metropolitan Museum of Art, posteriormente uma decomposição visual e simbólica de cinco 

fotografias de Iris para revistas e, enfim, começaram os primeiros esboços dos croquis de 

moda que seriam novas formas narrativas capazes de evocar graficamente ideias, 

observações e percepções sobre o meu tema de pesquisa.  

Dessa maneira, o sentido em ilustrar Iris evoca uma trajetória encontrada para 

entender o que ela quis dizer sobre autenticidade, experimentação, criatividade e atitude 

dentro do campo da moda. Esses conceitos tão subjetivos seriam muito abstratos se eu 

apenas os escrevessem. Além disso, se a senhora Apfel é assertiva no que tange à moda ser 

um espaço de experimentação, o convite para um novo método de pesquisa estava 

subentendido ao me debruçar sobre suas contribuições. 

 

Painel Conceitual 

Os paineis conceituais não são apenas estímulos visuais, eles ampliam o estudo sobre 

determinado tema e auxiliam os pesquisadores na construção de sentidos, por meio da 

decomposição dos elementos evocados na imagem. Importante destacar que as imagens não têm 

um valor ou sentido em si mesmas, elas passam por um processo de significação que só existe pela 

relação estabelecida por meio da percepção, do contexto usado durante o processo de análise, as 

experiências as quais os pesquisadores estão envolvidos (Sanches, 2012). 

Desse modo, o painel conceitual é uma ferramenta de apresentação visual do tema de 

pesquisa abordado correlacionando-o a outras imagens que trazem alguns elementos de semelhança 

tais como formas, texturas, efeitos e cores.  

Nas páginas a seguir, apresento quatro paineis conceituais que auxiliaram no processo de 

materialização da pesquisa, ou seja, da produção das ilustrações de moda, que tiveram como base o 
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conceito de autenticidade trazido por Iris Apfel em seus discursos e, também, através das narrativas 

visuais de produções fotográficas para revistas usando o cenário de seu apartamento ou montagens 

em estúdios que exemplificam imageticamente seu estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Painel Conceitual 1 

Figura 6 – Decodificação do painel conceitual 1 

Figura 7 - Casualidades imaginárias 

Figura 8 – Passeio submarino 
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Figura 9 – Painel Conceitual 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Decodificação do painel 2 
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Figura 11– Festa com plumas 

 
Figura 12 – O brilho da ícone 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13 – Painel Conceitual 3 
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Figura 14 – Decodificação do painel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Decodificação do painel 
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Figura 15 – Volumes em flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Esplendor em texturas 
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Figura  17 – Painel Conceitual 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 – Decodificação do painel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Viagens aos mercados de pulgas 
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Figura 20 – Estampas adoçadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

No apartamento de Iris Apfel, as texturas, as cores, as sobreposições, as padronagens 

florais mescladas com listras, a exuberância dos tons dourados fazem clara reverência ao 

período barroco, mas com forte influência da cultura oriental. Nesta proposta, em que o 

demasiado nunca é suficiente, reinterpretando as referências do século XVIII na Europa, a 

síntese da proposta da autenticidade trazida por ela é sobretudo quebrar as regras, o que o 

seu depoimento, no filme, citado neste artigo, enfoca efusivamente. 
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A moda é um comportamento social efêmero, dessa maneira sua característica 

primordial baseia-se na rápida mudança dos valores e de suas propriedades estéticas. Na 

contemporaneidade, a antropologia precisa ser um campo disciplinar de novas ideias e ter 

um espírito inquieto, consequentemente, das antropólogas e dos antropólogos exige-se o 

máximo das suas capacidades de criarem meios para a fissura da metodologia clássica de 

pesquisa e das epistemologias tradicionais, ou seja, experimentar o seu potencial criativo 

para aguçar o olhar diante do contexto à sua volta e das possibilidades de expressões dos 

grupos sociais. 

O contexto multicultural dos dias de hoje, pensando nos aspectos positivos ofertados 

pela globalização, por meio da democratização do acesso à diversidade é propício para a 

miscelânea entre as políticas, as culturas, os valores, as artes, refletindo, portanto, em uma 

moda do século XXI carregada pela multiplicidade de formas, pela experimentação e pela 

fantasia divertida dos acasos criativos.  
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PARTITURAS, CALENDÁRIOS E MAPAS TEMPORAIS: FORMAS GRÁFICAS DE 
(D)ESCREVER SITUAÇÕES RÍTMICAS 

Pedro Amorim Filho116 
Resumo 
Este trabalho investiga o uso de notações híbridas, envolvendo técnicas cartográficas, notação musical e 
calendarização, para análise e proposição de situações rítmicas a partir de categorias como duração, medida, 
andamentos, dinâmicas e escalas, cruzando ritmos “naturais” (ciclos circadianos, anos solares, etc) e “culturais” 
(semana de trabalho, calendários de eventos, etc). O trabalho faz parte de um projeto de pesquisa sobre 
Ritmos Humanos e Mundanos, referenciado na ritmanálise (LEFEBVRE:1992), antropologia do tempo (GELL: 
2013) e em estudos de notação gráfica musical e filosofias da duração. 

 

Introdução – Contexto da pesquisa: composição musical, intervenção urbana e 

antropologia   

As reflexões e considerações presentes neste texto se organizam em torno de três 

referências teórico-práticas. A primeira dessas referências vem da minha formação 

(graduação, mestrado e doutorado) em composição musical, com interesse específico em 

práticas heterodoxas dessa área, como o estudo de formas abertas, de notações gráficas e 

experimentais e de performances não limitadas ao ritual do concerto. A segunda referência 

é decorrente da interação com artistas de outras “linguagens”, e um interesse específico (e 

prático) sobre performances e intervenções urbanas. A terceira referência é um interesse 

crescente na antropologia, motivado pelas outras duas referências: no caso da composição, 

pela necessidade de compreender a incoerência dos mitos e dogmas modernistas inculcados 

durante a formação acadêmica (sobretudo na graduação) e no caso da intervenção urbana, 

pela profusão de insights etnográficos que essa prática proporciona.  

Da pesquisa em composição, no mestrado e no doutorado, a partir de uma 

arqueologia (no sentido foucaultiano) de conceitos-chave da música ocidental (como o 

próprio termo “composição”) foi possível observar transformações radicais e 

descontinuidades diacrônicas nesses conceitos, que revelam uma contração do campo 

semântico do próprio conceito de ‘música’, desde a acepção original do termo grego 

‘mousiké’ – que designava uma série de atividades regidas pela agência das Musas, incluindo 

a palavra, os movimentos do corpo, processos histórico-narrativos e fenômenos cósmicos 

                                                      
116
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(PEARSON:1990) – até sua forma moderna e restrita, que é aceita de maneira tácita ainda 

hoje na maioria dos discursos acadêmicos (GOEHR:1992), como “arte dos sons”.    

Essa imersão na arqueologia do discurso musical hegemônico desemboca numa 

necessidade quase operacional de descolonização e “desmodernização” do conceito de 

música. Aqui neste texto, a preferência é dada ao adjetivo moderno, para se referir aos 

cânones da música e das artes, em detrimento de “ocidental” ou “europeu”. A preferência 

pelo termo ‘moderno’ se dá primeiro por sua característica eminentemente temporal mas 

também, e principalmente, pelo sentido de um projeto de “purificação crítica” (LATOUR: 

1994[2008], p. 16), que se baseia na separação entre as constituições do “natural” e do 

“social”, fundada num humanismo que prima por uma separação análoga entre as agências 

humanas e não-humanas.  

As descontinuidades conceituais entre o discurso musical moderno e práticas 

históricas não-hegemônicas, recalcadas por uma suposta “linha evolutiva” da música 

ocidental, revelam vozes paralelas (como linhas melódicas) à narrativa principal ensinada 

nos cursos de graduação como “história da música”. A retro-percepção de uma possível 

expansão do campo de ação da música, não apenas negando o passado, segundo o padrão 

das vanguardas modernistas, mas descobrindo passados ocultos e assimétricos na própria 

prática dita hegemônica, realimentou minhas interações com artistas e práticas de “outras 

linguagens” artísticas, mas essa divisão em “linguagens” precisou também ser localizada na 

estruturação iluminista que funda o mundo moderno.  

O estudo da composição musical contemporânea (práticas a partir do século XX, pós-

ruptura com a tonalidade, o paradigma moderno por excelência) não se limita, portanto, a 

uma discussão sobre combinações de sons. Aproximando-se, por um lado, da imagem, com a 

investigação das notações gráficas e, por outro, do gesto e da ação, com as práticas da 

música cênica, performance, happening, etc...  

No campo de investigação da composição musical, o conceito de ‘forma’ é muito 

importante e muito debatido. Duas acepções desse conceito chamam atenção 

especialmente, por sua abrangência e abertura prática. Uma dessas acepções vem de um 

compositor da chamada escola de Nova York, que definia a forma como “função das pessoas 

agindo num contexto” (BROWN:1966), a outra, ressoante com essa, vêm de uma teórica das 

artes visuais, para quem a forma seria “ o modo como as relações se dão num contexto” 
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(OSTROWER). Essas definições permitem incorporar a influência da performance art, do 

happening e da intervenção urbana no âmbito da composição musical.  

Num plano de ação pessoal, a influência do surgimento de coletivos de artistas 

focados num tipo de intervenção urbana mais “situacionista” (embora esse termo não seja, 

também, muito preciso para definir o tipo de trabalho desses grupos) no Brasil à época me 

instiga a experimentar com essa “forma”, em que a relação das pessoas no contexto era o 

principal material e a inspiração básica da proposição artística. No início dos anos 2000, 

surgiram alguns coletivos importantes de intervenção urbana no Brasil, como o Opavivará 

(RJ), o Poro (BH-MG) e o GIA (Salvador-BA). A proximidade e a convivência com os membros 

desse último grupo me proporcionou um aprendizado e uma intimidade com essa arte de 

caráter ao mesmo tempo situacionista e com forte apelo à participação popular (CAMPBELL: 

2004)  

É importante diferenciar aqui o sentido específico dessa intervenção urbana 

abordada: não se trata nem de um tipo de arte escultórica ou pictórica instalada no 

mobiliário urbano apenas para ser vista (como grafitti, paisagismo ou esculturas 

institucionais) nem das propostas cênicas chamadas “arte de rua”, que estabelecem uma 

separação clara entre performers e público. Por isso caracterizo como “situacionistas” essas 

incursões, por prezarem pela não separação entre obra e público, evitando o efeito 

“espetacular. O “público”, nesse caso, é a esfera pública, o espaço público e, o que vai 

interessar mais especificamente nesta discussão, os ritmos públicos, a polirritmia e até 

mesmo certas arritmias (LEFEBVRE:1992) da pólis. Não é possível estabelecer uma relação 

neutra ou simétrica com as ruas: a depender do que esteja fazendo, o artista não é mais 

apenas um transeunte, uma vez que se estabeleça a separação com o público. Essa crise do 

espetáculo é provocada pelo desejo de agir sem promover a separação, constante nessas 

propostas de intervenção urbana do início do século. É isso leva a um questionamento da 

espetacularidade na arte urbana de forma geral e a considerar implicações que são tratadas 

sobretudo no campo da antropologia (rituais, convenções, padrões de comportamento 

coletivos etc). Em resumo, a investigação de formas gráficas de descrever o tempo surge no 

âmbito da composição musical, a partir da pesquisa em notações gráficas, mas se expande 

para um interesse por calendários, na pesquisa sobre ritmos e tempo, e também pelos 

mapas, a partir do planejamento de ações de intervenção urbana.   
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(d)escrever situações rítmicas 

No caminho teórico que começa com investigações no campo da composição musical e a já 

mencionada arqueologia etnográfica da musica ocidental, duas referências se cruzam provocando 

uma ressonância forte que configura, aos poucos, um projeto de pesquisa: as teorias do ritmo de 

Arisóxeno (PEARSON: 1990) e LEFEBVRE (1992). A relativa ausência da discussão teórica sobre ritmo 

na teoria musical tradicional é um ponto que se impõe na origem da discussão. O fato da composição 

musical ser um campo extremamente “estruturalista” e a predominância de estruturas e proporções 

binárias e ternárias na percepção e criação de ritmos, evocadas tanto pelo tratado de Aristóxeno 

quanto pela teoria de Lefebvre, evocam um diálogo com a tradição estruturalista da própria 

antropologia. Talvez não por acaso, encontramos em Lévi-Strauss uma fala crucial para provocar o 

curto-circuito na reflexão:  

 

[...] invocamos a propriedade, comum ao mito e à obra musical, de operar pelo 
ajustamento de duas grades, uma externa e outra interna. No caso da música, 
porém, essas grades, que nunca são simples, se complicam a ponto de se 
desdobrarem. A grade externa, ou cultural, formada pelas escalas de intervalos e 
pelas relações hierárquicas entre as notas, remete a uma descontinuidade virtual, a 
dos sons musicais, que já são em si objetos integralmente culturais, pelo fato de se 
oporem aos ruídos, os únicos dados sub specie naturae. Simetricamente, a grade 
interna, ou natural, de ordem cerebral, é reforçada por uma segunda grade interna, 
que é por assim dizer, ainda mais completamente natural, a dos ritmos viscerais. 
Na música, consequentemente, a mediação da natureza e da cultura, que se realiza 
no seio de toda linguagem, torna-se uma hipermediação: de ambos os lados, os 
ancoramentos são reforçados. (LÉVI-STRAUSS: 2004, p.47) 

 

O cruzamento das dimensões culturais e naturais, humanas e mundanas, a partir do 

ritmo, é o ponto que viabiliza a equalização dos sistemas de representação gráfica da 

música, dos territórios e das organizações temporais (partituras, mapas, calendários). As 

coordenadas básicas de mapas, calendários e partituras servem de parâmetro vazio de 

conteúdo para a representação dos fenômenos a serem descritos. Uma estrada ou um rio 

será localizada no mundo a partir de seus pontos distribuídos no eixo latitude-longitude, 

uma data será localizada a partir de sua localização no mês e no ano, uma nota musical será 

identificada por seu ponto na dimensão vertical (alturas) e horizontal (duração) da partitura.  
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No entanto, a representação gráfica do tempo e do espaço estruturada em 

parâmetros fixos, como na “grade” da partitura ou no plano cartesiano, permitem situar os 

fenômenos num espaço-tempo comum, à custa de uma relativa negligência de sua dimensão 

dinâmica (para usar um termo musical): a disposição da energia, os fluxos de intensidades 

dos fenômenos não são graficamente bem descritos nem na notação musical tradicional 

nem nos calendários ou mapas. Em se tratando de fenômenos sociais, humanos coletivos, 

essa “energia” ou intensidade, seria uma medida das ações das pessoas ou de outras 

agências, como no caso da arte (GELL: 2018).  

Feita essa ressalva, abordaremos as possibilidades de representação gráfica dos 

fenômenos espaciais, temporais e energéticos, tanto para fins descritivos como prescritivos, 

a partir desses três dispositivos: a cartografia, a notação musical e a calendarização. 

Evidentemente essas formas de representação podem subsistir como pura memória ou 

imagem mental (como parâmetros organizados que serão repetidos: um caminho que já se 

pode percorrer mentalmente, uma canção que se aprende de ouvido, organizações 

temporais condicionantes como os dias da semana), mas vamos dar uma atenção maior à 

fixação em sistemas de representação gráfica. Levando em consideração a “espacialização” 

forçada de fenômenos temporais, é preciso entender a notação musical, a cartografia e a 

calendarização como formalizações virtuais de temporalidades que se atualizarão em 

“performances” específicas. 

É isso que temos em mente quando falamos em “(d)escrever situações rítmicas”. A 

expressão “situações rítmicas” é empregada aqui como tentativa de evitar quaisquer 

equívocos sobre a natureza das propostas artísticas descritas. Aceitando, por um momento, 

a conceituação de situação como: "Momento da vida concreta e deliberadamente 

construído pela organização coletiva de uma ambiência unitária e um conjunto (jeu) de 

eventos." (DEBORD: 1957), constatamos que a expressão, “situações rítmicas” é, de certa 

forma, redundante, já que um ‘momento da vida’ implica uma posição numa sucessão 

temporal de eventos. ‘Momento’ é um termo que faz referência a fenômenos temporais 

finitos ou efêmeros, análogo mas não idêntico a outros termos como ‘instante’ (numa escala 

de curta duração) ou ‘época’ (numa escala de duração mais longa). Por sua vez, falar de 

“momento da vida” explicita uma relação entre duas medidas temporais: se a extensão de 
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uma vida for medida pelos limites de duração de uma existência, um momento da vida se 

situa, obviamente, entre esses limites, depois do nascimento e antes da morte.  

Essa é uma acepção paramétrica, “cartesiana”, espaço-temporal, que ignora também 

as características qualitativas (ou energéticas) do momento ou da situação. Lidemos com 

essa acepção por praticidade, por enquanto para explicitar a operação de espacialização da 

descrição do tempo, que é praticamente inevitável nas representações gráficas. 

 

(d)escrever o tempo = espacializar 

Assim, de forma geral, (d)escrever o tempo é espacializá-lo. Mas façamos uma 

distinção entre possíveis descrições faladas (que se desdobram na duração, já que a fala é 

um fenômeno que dura) e descrições grafadas. Por isso utilizo a forma ambígua (d)escrever, 

com o (d) entre parênteses para isolar a palavra escrever e deixar explícita sua conotação. A 

escrita, como desenho que significa, se organiza num plano visível e por parâmetros 

eminentemente espaciais. Assim como a escrita fonética precisa objetificar os sons para 

representa-los como ‘letras’ (grafemas, na terminologia técnica da linguística) a escrita 

musical parametriza os sons como ‘notas’: pontos numa grade cartesiana que cruza 

frequências e durações sonoras. O entendimento comum que temos do tempo, em geral, 

passa por concepções espacializadas, o que quer dizer que a descrição e a representação dos 

fenômenos temporais responde a um regime de relativa descaracterização dos próprios 

fenômenos, se considerarmos que tempo e espaço são parâmetros complementares por 

excelência de uma concepção física (moderna) do mundo.   

Em seu estudo sobre a antropologia do tempo, GELL (2013) aborda a rapidamente a 

questão da espacialização do tempo e resume as concepções e representações temporais a 

dois tipos, que ele classifica (seguindo outros autores) como tempo da “série-A” e tempo da 

“série-B”: 

O século XX viu, por um lado, o surgimento de uma visão do tempo semelhante ao 
espaço (sob a influência da física relativista) e, por outro lado, a rejeição desse 
tempo espacializado por outro grupo de filósofos, muitos dos quais influenciados 
por James e Bergson, que enfatizam o aspecto do tempo dinâmico, subjetivo e 
como fluxo da experiência. Entre esses dois extremos, fisicalismo e fenomenologia, 
há, é claro, muitos matizes sutis de opinião. Felizmente, é relativamente fácil 
detectar, entre a confusão das vozes conflitantes, duas tendências opostas 
predominantes que serão rotuladas de visão série-A e visão série-B. (GELL: p. 144).     
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De acordo com essa divisão, os eventos considerados na série-A são aqueles que se 

localizam numa posição relativa entre presente (o que acontece agora), passado (o qua já 

aconteceu) e futuro (o que irá acontecer), enquanto os eventos da série-B têm a referência 

fixa entre um antes e um depois. Ainda associada a cada uma dessas perspectivas, Gell 

apresenta duas afirmações ontológicas sobre o mundo ou a realidade: considerando o 

tempo da série-A, “A realidade existe em um presente. O presente implica um passado e um 

futuro e a esses dois nós negamos a existência” (GELL: 2013 p. 148); enquanto que no tempo 

da série-B “O mundo simplesmente é: ele não acontece”. A complexidade da discussão sobre 

as duas concepções não pode ser resumida aqui, mas essa divisão entre série-A e série-B 

pode ser resumida pelas expressões “tempo vivido” (série-A, mais aderente à concepção 

“fenomenológica”) e “tempo medido” (série-B, mais “fisicalista”).  

O tempo da série-B é o que é (d)escrito por calendários e dispositivos como o relógio 

moderno, que permitem a marcação precisa de pontos em coordenadas temporais (datas, 

horários, etc). Já o tempo da série-A é operado por coordenadas experienciais e depende de 

eventos vividos para localizar momentos, por exemplo, antes ou depois do pôr do sol, antes 

ou depois da festa etc. Embora Gell demonstre, ao longo do seu livro, uma preferência 

conceitual, não totalmente justificada, pelo tempo da série-B, inclusive polemizando com 

autores que ele considera partidários do tempo vivido, como Bergson e Ingold (GELL: 2013 p. 

294), ele mesmo descreve como eventos da série-A (antes/depois do pôr-do-sol, da lua 

cheia, da colheita, do equinócio etc) servem de parâmetro para a formalização do tempo da 

série-B. O efeito mais notável da espacialização do tempo é a criação de porções temporais 

abstratas decorrentes de divisões de ciclos naturais matematizados (como os minutos e 

segundos, resultado da divisão do dia em 24 porções e das horas por 60 etc.) que passam a 

ser tratadas como tendo uma existência quase física.      

 

inversão: (d)escrever o espaço = temporalizar (ou a “crítica da coisa”) 

A divisão do tempo em “pedaços” iguais é um dos exemplos mais notórios da 

tentativa de espacialização do fenômeno. Como se o tempo fosse uma coisa, formado de 

uma matéria divisível, operam-se cortes em seu tecido que servirão até mesmo para serem 

vendidos como mercadoria. A espacialização do tempo segue uma lógica geral de medição 

do mundo que vêm se desenvolvendo desde a idade média europeia, a partir do advento 
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das horas canônicas marcadas nos mosteiros por badaladas regulares, posteriormente 

mecanizadas pelos relógios (MUMFORD: 1970). Na contramão dessa tendência, Lefebvre 

apresenta no primeiro capítulo de seu “Éléments de Rythmanalyse” (1992) uma “crírtica da 

coisa” que noe permitirá conceber uma ritmização do mundo, uma temporalização do 

espaço, se quisermos: 

 

[...] digamos desde já que a ritmanálise pode mudar a perspectiva do ambiente, 
porque muda sua concepção, em relação à filosofia clássica, ainda dominante no 
campo. O sensível – esse escândalo dos filósofos, de Platão a Hegel – toma 
(retoma) a primazia, transformada sem magia (sem metafísica). Nada de inerte no 
mundo, não há coisas: há ritmos muito diversos, lentos ou rápidos (em relação a 
nós).  (Esse jardim que tenho diante dos olhos me parece diferente, há alguns 
instantes. Eu compreendi os ritmos: árvores, flores, pássaros, insetos. Com os 
arredores, eles formam uma polirritmia: a simultaneidade do presente (portanto 
da presença), a imobilidade aparente que contém mil e um movimentos etc.) 
(LEFEBVRE:1992, p. 28) 

 

A descrição da polirritmia do jardim é exemplar do que Lefebvre apresenta como sua 

crítica da coisa: tudo o que se entende por coisas, numa concepção imobilista, dura e, em 

muitos casos, age no tempo. Assim como uma montanha é resultado de um movimento 

revela um momento temporal da vida da terra (que a geologia define como holoceno), as 

simultaneidades existentes fazem parte de uma polirritmia. Se tudo que existe, existe como 

duração, a noção de coisa, objeto físico inerte, é que é ilusória. Assim, o estudo dos ritmos 

vai revelar, não apenas, a operação de espacialização do tempo que precede suas 

representações gráficas, como vai proporcionar um meio de inverter a operação, 

temporalizando o espaço. O que deverá ser levado em consideração, nesse caso, são as 

diferentes escalas temporais dos eventos-objetos. Uma rua de uma cidade pode estar ali há 

décadas, mas um dia poderá destruída por um bombardeio ou expandida para se tornar uma 

avenida. A mesma rua, no decorrer de apenas um dia, apresenta atividade variável entre a 

manhã, a tarde e a madrugada. O estudo dos ritmos desvela o mundo em movimento 

constante e põe em cheque a imobilização das coisas. 

Essa inversão de perspectiva pode ser interpretada como a performance de uma 

partitura. Explico com uma questão: como se dá a escrita rítmica na notação musical? Há 

várias estratégias de representação gráfica empregadas para representar eventos com 

durações específicas, a mais comum delas sendo análoga à da escrita fonética, onde um 
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símbolo se segue linearmente ao outro para representar uma sequência temporal. Na 

notação musical é possível ainda determinar o valor proporcional de duração entre eventos 

distintos, mas para isso é necessário estabelecer uma medida unitária básica para os 

eventos, que em música se chama de ‘pulso’, em analogia à pulsação cardíaca. O pulso tem, 

necessariamente, de apresentar um começo e um fim, uma batida e uma suspensão (como 

quando batemos e levantamos o pé acompanhando o ritmo de uma música, ou como 

chocamos e afastamos as mãos batendo palmas. Esse é um conceito básico de definição de 

uma unidade rítmica: ela necessariamente se forma de dois eventos diferenciais em 

sequência.  

O uso de medidas regulares binárias não é exclusivo da música. O pulso dia-noite é, 

por exemplo, a medida básica usada pela cronobiologia, na definição do ciclo circadiano. Os 

organismos de diversas espécies animais e vegetais se regulam por esse pulso, dividindo ou 

acumulando processos durante um dia (processos ultradianos) ou em intervalos de vários 

dias (infradianos) (MARQUES: 2012). Todas essas informações serão de importância crucial 

para a discussão entre aspectos culturais e naturais na construção dos calendários e na 

percepção de fenômenos rítmicos em geral. Para resumir esse ponto, o ritmo pode ser 

entendido como um fluxo ordenado de eventos, envolvendo sempre algum grau de 

repetição & diferença, e estruturado, no mínimo em “unidades binárias”. Essa noção, 

aparentemente paradoxal, é de fato inevitável para se tratar da percepção de sequências de 

eventos que geram ritmos.  

A partir desse entendimento básico sobre os ritmos e as concepções de 

temporalidade, podemos passa à consideração específica das formas de representação 

gráfica de situações rítmicas. No caso das partituras e dos calendários, a organização do 

tempo e dos ritmos é intrínseca aos próprios fenômenos representados. Mas veremos como 

a disposição gráfica dos mapas, em geral utilizados para (d)escrever o espaço (territórios, 

trajetos, etc) serve também para representar eventos e parâmetros temporais.   

 

Calendários, mapas, partituras 

Vamos considerar os três dispositivos abordados – calendários, mapas e partituras – 

a partir de suas funções representativas básicas. Calendários estruturam ciclos temporais e 

permitem marcar pontos (datas, horários etc) no tempo; partituras descrevem (ou 
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prescrevem) sequências de eventos sucessivos (em geral sons, mas não apenas) e podem 

descrever também linhas simultâneas de eventos distintos; mapas representam planos que 

podem ser percorridos, territórios, caminhos, relações entre pontos. Essas considerações 

são, ao mesmo tempo, mínimas e abrangentes, mas podemos considerar mais em detalhe 

cada um dos dispositivos para compreender melhor suas possíveis relações. 

A começar pela partitura, um primeiro ponto a considerar é que, embora esse termo 

se refira primordialmente a uma peça de notação musical, o termo também pode designar 

qualquer sequência de eventos mais ou menos estruturada ou pré-determinada. Esse uso é 

comum nas artes performáticas (como as “partituras de movimento” na dança ou as 

“partituras verbais” celebrizadas pelos artistas de happenings) e também pode ser usado na 

linguagem comum como conotação de um encadeamento estruturado de eventos. A relação 

entre a partitura musical e os calendários é mencionada por GELL (2013), ao evocar uma 

crítica de Bourdieu à “ortodoxia estruturalista” que consideraria as organizações temporais 

descritas por informantes como “performances empobrecidas” de calendários 

subliminarmente estruturados pelo conjunto do registro oral (GELL:2013 p. 272): 

  

Esse calendário como partitura musical (o calendário como cronograma 
predeterminado) é, segundo Bourdieu, um artefato do letrismo e do tipo de 
objetivos escolásticos – e não de objetivos práticos – que são primordiais nas 
mentes de etnógrafos forasteiros. (GELL, ibid.)  

 

Bourdieu vai além e, falando do calendário kabyle como “simples escansão do tempo 

que passa” (BOURDIEU, apud. GELL:2013 p. 273), acaba por explicitar uma analogia entre 

mapas e calendários muito oportuna para o nosso assunto:  

 

[...]exatamente como um mapa substitui um espaço descontínuo e irregular de 
trilhas práticas pelo espaço homogêneo da geometria, assim também um 
calendário substitui, por um tempo linear, homogêneo e contínuo, o tempo 
prático, que é feito de ilhas incomensuráveis de duração, cada uma com seu 
próprio ritmo, o tempo que passa voando ou custa a passar, dependendo daquilo 
que estamos fazendo, isto é, das funções que lhe são conferidas pela atividade em 
progresso (BOURDIEU, apud. GELL:2013 p. 273/274) 

    

Essa analogia é exatamente o que se pretende explorar de maneira prática na análise 

e na proposição de descrições gráficas das situações rítmicas, criando partituras à maneira 

de calendários e mapas. Note-se que o que Bourdieu aponta é, como já foi dito, a ineficácia 
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dos dispositivos de representação estrutural para compreender o aspecto qualitativo, 

energético, a agência (“o que estamos fazendo”, “a atividade em progresso”) dos fenômenos 

representados.   

A principal diferença entre partituras e calendários talvez esteja na escala temporal 

empregada por cada um dos dispositivos. A partitura seria como um (d)escritor de ritmos 

humanos, ou seja, eventos que ocorrem mais ou menos na escala dos ritmos biológicos 

ultradianos. Uma canção ou mesmo uma festa em que haja música, costumam durar menos 

do que um ciclo circadiano completo (um dia e uma noite), mas mesmo em casos em que a 

performance possa durar mais do que isso, o ritmo musical costuma ser equivalente a 

variações do pulso cardíaco dos participantes. Os calendários, por sua vez, organizam 

estruturas em que, normalmente, a jornada diária é o pulso básico, agrupado em ciclos 

maiores (semanas, meses, anos, etc), assim sendo melhor sincronizado com ritmos 

infradianos. Outra diferença é o fato de os calendários serem pensados, em geral, como 

“grades vazias”. Toda semana tem uma terça-feira, mas isso indica apenas uma posição de 

um dia entre outros seis e não diz nada sobre seu conteúdo, sobre o que acontece às terças-

feiras, ao passo que numa partitura musical é necessário informar o que acontece no 

primeiro ou no terceiro tempos de um compasso quaternário (mesmo que a informação seja 

o silêncio, pois as pausas também têm símbolos específicos na partitura). Na prática, porém, 

essa diferença não é absoluta. Ainda que o calendário seja como uma estrutura de 

compassos musicais vazios, mas há sempre eventos (“notas”) previstas em tempos 

determinados (“datas”), seja no caso de ritmos sociais e coletivos (festividades, etc) ou de 

ritmos pessoais (dias de trabalho e folga, aniversários, etc).  

Os mapas têm seu uso consagrado como representação de território (espaço), mas é 

possível fazer uso de princípios cartográficos para (d)escrever eventos temporais. O mapa 

abaixo, de Amoltepec (hoje Santiago Amoltepec,  em Oaxaca, México) feito em 1580 por 

nativos, a partir do contato com mapas espanhóis (HESTER, 2019) em vez de descrever 

apenas o território da cidade e suas ruas, aponta a maneira como a comunidade se 

transformou ao longo de largos períodos de tempo. 
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Figura 1 - mapa temporal de Amoltepec (HESTER:2019) 

 

 

  

 A simples disposição de eventos num plano, espalhados não em linhas sucessivas 

mas distribuídos em coordenadas axiais (vertical/horizontal), pode ser uma forma eficiente 

de mapear o tempo. A diferença no uso do dispositivo mapa é que essa forma de 

representação subverte tanto a relação do tempo da série-A, (passado-presente-futuro), 

descrevendo um fluxo de eventos, comum na partitura musical, quando a disposição da 

série-B (antes-depois) com marcos temporais específicos, como nos calendários. Num mapa 

temporal, ao contrário estrutura vazia do calendário, os eventos são (d)escritos em sua 

qualidade de acontecimento e, diferente da lógica linear e teleológica da partitura 

tradicional, o fluxo dos eventos pode seguir caminhos diversos e reversíveis.  
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Na partitura abaixo, para dois flautistas, os músicos deverão tocar todos os módulos 

e repetir quatro deles e, de acordo com indicação do compositor, cada músico deve escolher 

a ordem em que tocará os módulos e quais serão repetidos. Diferente das partituras 

tradicionais, a combinação de partes dessa música soará diferente a cada performance. 

Além da disposição dos módulos, repare-se que no canto superior direito há ainda um mapa 

com orientação do posicionamento dos músicos no palco. Apesar da disposição geral, a 

escrita dentro de cada módulo é linear e convencional, como se cada o que a forma de mapa 

proporciona é uma deriva livre entre partes estruturadas de uma música cuja forma final (a 

performance) é aberta. 

 

Figura 2 - duasvisõesdeumamesmacoisa, Marcus Di Silva (compositor), 2004 

 

 

Partituras & calendários: parâmetros e medidas rítmicas 

Como dito anteriormente, as partituras descrevem (ou prescrevem) sequências de 

eventos. É senso comum (inclusive entre músicos profissionais) achar que o tipo de evento 

que as partituras descrevem são apenas sequências de notas (sons de altura definida). Isso é 

apenas parcialmente verdade, mesmo para a notação tradicional ocidental pois, além das 

notas, é possível descrever silêncios (pausas), variações de intensidade (dinâmicas), 
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variações de velocidade do fluxo (agógica) e até mesmo intenções emocionais e expressivas 

que devem ser emuladas pelos músicos (indicações de caráter).  

Os parâmetros horizontal e vertical, designam, respectivamente, a sucessão dos 

eventos no tempo e o posicionamento relativo de eventos de acordo com suas diferenças de 

altura (notas graves médias ou agudas ou nuances mais ou menos complexas entre esses 

registros).  Em geral, as sequências temporais são também estruturadas por “notas”, aqui 

significando uma duração de valor proporcional a um pulso, uma batida constante. Vamos 

utilizar o conceito de “pés” rítmicos, oriundo da teoria grega e hoje utilizado principalmente 

na metrificação poética, para usar como unidade básica de comparação do ritmo musical 

com o ritmos dos calendários naturais, e assim podermos traçar um paralelo entre as escalas 

de ambos os dispositivos (partituras e calendários). 

Na teoria grega, um ‘pé’ (podos) é definido por analogia ao movimento do pé em 

suas duas fases: levantando (arsis) e abaixando, batendo no chão (thesis). Como já foi dito, 

de acordo com as teorias do ritmo (PEARSON, 1991; LEFEBVRE, 1992; COOPER & MEYER, 

1961), só há criação/percepção de ritmo quando se estabelece uma unidade de medida 

envolvendo repetição e diferença, no mínimo, binária. Assim, o ‘pé’ é formado de duas fases 

por que não seria possível bater o pé no chão se ele não estivesse levantado. A partir dessa 

unidade, vão se estabelecer os outros parâmetros: as proporções entre duração das fases ou 

das batidas (2:1; 3:1; 3:2 etc), os agrupamentos regulares e irregulares de pulsos e pés e seus 

marcos estruturais de repetição (métricas), as acelerações e variações de intensidade do 

fluxo (dinâmicas e agógica). 

Para comparar os ritmos musicais/poéticos aos ritmos dos calendários, podemos 

propor uma analogia entre suas unidades básicas. Os calendários são organizados como 

agrupamentos de dias, segundos critérios diversos. A unidade básica, o dia (jornada), de 

forma similar ao ‘pé’ rítmico, é composta de duas fases, o dia claro (hêmera) e a noite. 

Divisões internas do dia estão em outra escala e compõem os horários. Elas variam de 

cultura para cultura embora o padrão globalizado do dia de 24 horas pareça muito natural 

para todos os habitantes de cidades, ao redor do mundo. Aqui vamos nos deter ao 

agrupamento de dias e na estruturação dos calendários. 

Como os calendários surgiram como tentativa de entender ou controlar a estrutura 

de ciclos temporais, há, de início, alguns parâmetros naturais que permitem criar 
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agrupamentos de dias. O ano solar, por exemplo, é medido como a quantidade de dias que a 

Terra leva para dar uma volta em torno do sol. Mas mesmo comunidades antigas, alheias a 

essa conta, eram capazes de medir o ano solar a partir da aparição sazonal de estrelas ou da 

percepção dos equinócios e solstícios, dias especiais e únicos nos ciclos anuais. Já a lunação, 

a variação da visibilidade da Lua no céu, é o parâmetro adotado para medida natural do que 

se convencionou chamar de meses lunares. O ano solar (ou tropical) médio se completa com 

365,2 dias e o mês lunar (ou sinódico) médio se completa em 29.5 dias. Como ambas as 

medidas são irregulares em relação ao “pé” dia-noite, são necessários ajustes periódicos nos 

ciclos, dando origem a padrões rítmicos irregulares, como a alternância de 3 anos de 365 

dias com 1 de  366 (bissexto) e a variação de dias do mês entre 28 e 31 dias. A observação 

dos movimentos aparentes da Terra, da Lua e do Sol deu origem, em diversas culturas, às 

três unidades básicas dos calendários “naturais”:  

 

 

unidade mínima:       dia    <=> rotação 

unidade média:       mês   <=> lunação  

unidade maior:   ano solar <=> translação 

 

Quando digo “naturais”, é para fazer referência à dependência de fenômenos 

mundanos observáveis na estruturação dos ciclos, mas também para enfatizar a diferença de 

outro tipo de estruturação, baseada em eventos sociais, como festas e dias de mercado. 

Evidentemente que os ciclos naturais são demarcados em cada cultura por parâmetros e 

medidas específicos. Na Roma antiga, por exemplo, a ‘kalendas’ marcavam o primeiro dia de 

cada fase no calendário lunar utilizado, e é esse marco temporal que dá origem ao termo 

“calendário”. No entanto, a maioria das culturas com calendários estruturados, dispõem de 

agrupamentos de dias menores que o da lunação, que são definidos por ciclos de atividades 

humanas, não necessariamente dependentes de fenômenos naturais. Vamos chamar esses 

ciclos, por analogia, de semanas, mas veremos que o termo é impreciso.  

As “semanas” em geral são definidas por alternância de dias de trabalho e descanso 

ou com marcos em dias de festa ou mercados. Em geral, o modelo básico de semana em 

diversas culturas divide um certo número de dias em “dias de mercado” e “dias livres”. 

Muitas culturas adotam ciclos de sete dias, como expressa o termo grego “hebdômada” ou o 
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latino “septimana”, que é raiz da palavra semana, mas há agrumamentos diferentes, 

maiores e menores. A semana romana era dividada de sete em sete dias pelas nundinae, 

dias de descanso para os patrícios. No complexo de calendários maia-asteca-mexica, ciclos 

de 20 dias (nomeados) e 13 dias (numerados) se superpunham, gerando ciclos de 52 dias 

coordenados pelo nome e número. Dentro dos ciclos nominais (de 20 dias) a cada cinco dias 

havia um dia de mercado (tianquiztli), que na prática dividia os ciclos de 20 em 4 “semanas” 

de cinco dias (REF). Os ciclos em torno de 4 a 7 dias parecem ser propícios para organizações 

de atividades em ciclos, mas há calendários que se organizam de maneira muito mais 

complexa e francamente abstrata, beirando o experimentalismo estrutural, como o 

calendário pawukon, de Bali, com um intricado sistema de agrupamentos crescentes 

(wewaran) de 1, 2, 3, 4 ...até 10 dias, cruzados com agrupamentos de sete dias (saptawara), 

para completar ciclos de 210 dias (BERTHIER & SWEENET: 1979).  

Além das marcações de dias livres e mercados para dividir as semanas, é comum o 

estabelecimento de dias especiais para marcar a mudança dos anos. No calendário asteca, o 

ano era contabilizado como um ciclo de 360  com 5 dias “nefastos” (nemontemi) adicionais, 

para completar o ciclo solar, quando não se deveria praticar nenhuma atividade produtiva e 

o risco de acontecimentos desastrosos era maior. Um paralelo cultural contemporâneo seria 

o consenso, por exemplo, que há entre habitantes de cidades como Salvador, de que o ano 

“só começa depois do carnaval”, sendo esse período de 5 (ou mais) dias uma espécie de 

nemontemi invertido, dias de festa intensa e suspensão do funcionamento normal dos 

ritmos sociais.   

Abaixo um quadro resumido das equivalências estruturais entre as escalas rítmicas 

de calendários e partituras musicais convencionais, associadas ainda aos padrões infra- e 

ultradianos utilizados na cronobiologia.   

 

Formas gráficas: lineares, grades, circulares, espirais 

Medidas Notação Unidade rítmica  divisão e subdivisões agrupamentos 

Infradiana Calendário Dia dia/noite  (hemera/nix) semanas meses, anos 

   horas/minutos  

Ultradiana Partitura “pé”  arsis/thesis Células 
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   2 e 3 claves/compassos 

   
Colcheias, tercinas, fusas 

etc 
Frases, maqams etc 

 

Algumas formas básicas de representação de fenômenos rítmicos se definem pelas 

qualidades gráficas dos signos adotados. Formas lineares descrevem eventos sequenciais. 

Combinações de linhas, representando eventos simultâneos ou recorrentes, dão origens às 

grades, representadas tanto em partituras de grupos instrumentais como nos calendários 

mensais, organizados visualmente com semanas superpostas. A forma espiral, na verdade, 

descreve um evento linear, já que a espiral terá um início e um fim, no centro ou na borda, a 

depender do sentido da leitura. Apesar disso, a inserção da forma no espaço circular, evoca 

o movimento ou a ciclicidade dos eventos (d)escritos. A forma circular é a representação por 

excelência dos ciclos recorrentes, já que as sequências de eventos (d)escritos vão se 

encontrar em um ponto de recomeço, determinado ou facultativo. A seguir vemos alguns 

exemplos comentados de formas lineares e circulares.   

 

Figura 3 Partitura: Odhecaton (altus e bassus) Ottaviano Petrucci (1503) 

 

 

 

A notação musical ocidental, de forma análoga à escrita fonética da maioria das 

línguas naturais, é representada de forma linear, com sequência em linhas adicionais. O 

exemplo acima mostra uma partitura em notação mensural, anterior à escrita musical 

convencional atual. Naquela época não havia o recurso de escrever linhas paralelas para 
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representar melodias simultâneas (a partitura “coral” ou “orquestral”, popularmente 

chamada de “grade”).  

 

 

 

A partitura acima, com título metalinguístico (“Sou composta por compasso”) é um 

exemplo do estilo medieval tardio denominado com “ars subtilior” (arte sutil) e um raro 

exemplo de partitura circular. A melodia se repete girando em torno do círculo. Nos cantos 

há instruções de performance, como é comum em partituras contemporâneas, mas 

inusitado para o paradigma moderno do período “clássico” da prática comum (séculos XVII a 

XIX). Essa partitura é anterior às formalizações da notação moderna.   

 

Figura 4 - Calendário mexica/asteca 
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Essa imagem é uma reprodução do calendário mexica talhadado num círculo de pedra. Cada círculo da 

imagem representa uma estrutura do calendário, os símbolos sendo explicitamente legíveis na escrita 

nahua.  

 

 

 

 

As formas do mostrador do relógio enfatizam também a eficácia do círculo na 

representação de círculos recorrentes. Não apenas o mostrador de relógio moderno é 

circular, como esse relógio de sol mesopotâmico, de milhares de anos atrás, também 

representa as divisões do dia num círculo dividido em seções.   

 Na página seguinte, um mapa do céu circular, muito comum na produção dos 

cartógrafos europeus dos séculos XVI ao XVIII, apresenta além dos planisférios estelares, 

representações também circulares de ciclos temporais (solares e lunares) e dos principais 

modelos cosmológicos reconhecidos na época, de Ptolomeu, Tycho Brache, Galileu e 

Copérnico (BROWN, 2018).     

 

Figura 5 - Planisphæri_cœleste - Frederik De Wit (1680) 
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Mapas cantados: as songlines australianas 

Um exemplo interessantíssimo de inversão representativa, onde signos que se 

desenrolam no tempo representam situações espaciais são as séries de canções tradicionais 

australianas, chamadas de songlines, que descrevem trajetos e marcos topográficos 

mapeando praticamente boa parte do território da Austrália (CHATWIN: 1987). Esses ciclos 

de canções seguem as trilhas ancestrais dos povos nativos, marcando pontos específicos 

com referências cantadas a entidades mitológicas ou mesmo descrições de acidentes marcos 

topográficos como pedras, rios etc. Esse é um modelo de representação inusitado para as 

convenções espacializantes ocidentais e modernas, em que dispositivos temporais, 

armazenados na memória coletiva, descrevem os caminhos e os limites dos territórios 

físicos.  

 

Conclusão: utilização calendários, partituras e mapas em propostas artísticas autorais. 

Para concluir, trago alguns exemplos de propostas artísticas em que utilizei 

parâmetros de notação musical, calendarização e cartografia. O primeiro exemplo é uma 

sequência harmônica simples, mapeada sobre uma estrutura de “tonnetz” (uma grade de 

notas com relações intervalares regulares, utilizada na teoria tonal riemanniana).  

 

Figura 6 - mapa de cifras numa "tonnetz"   

 



335 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 

 

A próxima imagem é a organização de um mês em ciclos de cinco dias, chamados 

“quintanas”, assim chamados por analogias ao radical ordinal “sétima” contido na palavra 

‘septimana’ (semana). Na grade pode-se ver, em cada quadrado referente a um dia, a 

abreviatura dos dias da semana (em inglês) para facilitar a visualização da equivalência. Esse 

calendário das “quintanas” é um modelo experimental de proposta de organizador de ações 

em ciclos paralelos ao calendário gregoriano. 

 

Figura 7 - quadro de "quintanas" num mês qualquer 
 

 

 

A última imagem é um primeiro esboço de um mapa-partitura da cidade de Santo 

Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, onde fica a o centro universitário onde dou 

aula. O mapa adota uma correspondência entre o contorno das principais ruas da cidade 
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(por sua vez paralelas ao contorno do rio Subaé) e possíveis contornos melódicos análogos. 

O mapa tem algumas interferência gráficas marcando cruzamentos de ruas transversais 

como “acordes”. Esse mapa é um primeiro esboço num plano de intervenção urbana 

musical, onde o próprio mapa da cidade serve de partitura para um cortejo musical.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - mapa-partitura de Santo Amaro 
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DINÂMICAS E SIGNIFICADOS DO CORPO E DO TERRITÓRIO: AS EXPERIÊNCIAS DAS 
MULHERES PERIFÉRICAS EM TRÂNSITO 

 
Bruna dos Santos Galicho117 

Resumo 
Este trabalho propõe investigar os modos de produção de sujeito das mulheres periféricas da cidade de São 
Paulo, partindo da perspectiva de que a cidade se faz pelos e através dos sujeitos. Tendo como objeto 
etnográfico seus trajetos cotidianos, a noção de diferença como experiência torna-se chave para compreender 
como algumas práticas podem ser significadas como violência, fazendo emergir outros atravessamentos. 
Assim, a tentativa é trazer à tona narrativas e relações sociais que articulam subjetividades e modos 
negociados de circular e não circular.   

 
Palavras-chave: Gênero; Raça; Sexualidade; Assédio; Cidade.  

 

Introdução 

Este trabalho se propõe a trazer algumas reflexões da pesquisa que está em 

desenvolvimento no mestrado. Procurarei expor minha argumentação acerca do “assédio 

sexual” praticado no espaço público e as experiências das mulheres periféricas, além de 

outras moralidades trazidas por elas, articulando corpo, sexualidade, território, relações 

raciais, de classe e de gênero.  

Para situar o momento do campo em que me encontro, vale uma breve descrição do 

que havia sido feito antes da qualificação. A maior parte do que foi trabalhado no texto da 

qualificação diz respeito às interlocuções que foram possibilitadas pela pesquisa Women & 

Public Space Project, coordenada pelo professor norte-americano Charles Klein. Nessa 

pesquisa que tem como tema o “assédio sexual” fui responsável pela realização de 

entrevistas individuais em profundidade, uma conversa coletiva realizada em uma faculdade 

privada localizada na zona sul, etnografia no Metrô e na CPTM, além da observação de atos 

políticos pautando o problema do “assédio sexual”. Todo esse material está disponível para 

que eu possa utilizar no mestrado e a partir do recorte e interpretação de algumas falas, 

pude aprimorar algumas perguntas que eu já havia elaborado e construir algumas hipóteses. 

Após o momento de qualificação iniciei o acompanhamento do trajeto de casa para o 

trabalho de cinco mulheres queL moram em dois distritos localizados na periferia da zona 

sul: Grajaú e Jabaquara. Também realizei etnografia em outros dias e horários nas estações 
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Humanas da Universidade de São Paulo. 



340 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

de trem e metrô que minhas interlocutoras embarcam e desembarcam para ir ao trabalho. O 

trajeto casa-trabalho foi escolhido apenas por ser um deslocamento cotidiano, mas 

compreendo que observar outros itinerários possam ser reveladores de outras 

especificidades. No entanto, considero muito importante ressaltar que, pelo menos de 

segunda a sexta, os deslocamentos dessas mulheres incluem apenas a casa e o trabalho.  

Ressalto que ao falar sobre o “assédio sexual” praticado no espaço público, o estou 

situando em uma temática mais ampla, que tem como objeto empírico as mulheres 

periféricas e seus trajetos cotidianos. Desse modo, compreendo tanto o “assédio sexual” 

como os deslocamentos dessas mulheres como lugar de experiência, sendo o primeiro um 

intervalo, ora frequente, ora constante e ora ausente, mas sempre contido no segundo. 

Dialogando com a crítica elaborada por Joan Scott (1998), esta pesquisa pretende dar 

lugar à experiência dos sujeitos não como veículo para chegar a uma suposta identidade ou 

realidade – de negritude, de periferia, de mulher ou de sexualidade – verdadeira, mas do 

modo como concebe Avtar Brah (2006).   

De fato, “experiência” é um processo de significação que é a condição mesma para a 

constituição daquilo a que chamamos “realidade”. Donde a necessidade de re-enfatizar uma 

noção de experiência não como diretriz imediata para a “verdade”, mas como uma prática 

de atribuir sentido, tanto simbólica como narrativamente: como uma luta sobre condições 

materiais e significado (Brah, 2006, p. 360). 

Dizer que a experiência é um processo de significação nos leva ao entendimento da 

autora sobre a constituição do sujeito. Ele é formado na experiência, à medida que é nas 

relações socioeconômicas e culturais que o sujeito adquire significado, ao mesmo tempo em 

que ele dá sentido a essas relações. Para Brah (2006), as histórias coletivas também são 

construídas nas relações, porém, a subjetividade não pode ser concebida como ponte de 

leitura para a identidade ou o contrário. Isto significa que os sentidos atribuídos à 

determinada experiência serão diferentes para cada sujeito e, a partir dela, os sujeitos irão 

adquirir diferentes significados. Nesse sentido, pensar a diferença como experiência implica 

em pensar as experiências das mulheres periféricas de maneira plural, considerando não 

somente a raça ou o gênero, mas uma míriade de processos que se entrecruzam em certo 

espaço nas experiências que formaram trajetórias diversas e que interferem nos modos de 
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dar sentido ao “assédio”. Ao mesmo tempo, implica pensar também nas experiências de 

“assédio” como lugar de adquirir e dar sentido ao gênero, à raça, à classe e à sexualidade. 

A inquietação e incômodo diante das constantes interpelações masculinas – em sua 

maioria – feitas às mulheres ao deslocarem-se pela cidade, motivaram-me a pesquisar sobre 

o “assédio sexual” no espaço público. Acrescenta-se a isso, o medo, muitas vezes constante, 

da ameaça de que alguma “violência” possa acontecer, muitas vezes utilizado como razão 

para não acessar determinados espaços em certos horários, por exemplo. Por outro lado, 

conversas informais e experiências pessoais trouxeram à tona um tipo específico de 

interpelação, que não mobiliza apenas o gênero e a sexualidade, mas também cor, 

articulando narrativas raciais ambíguas. Nesse sentido, pareceu-me oportuno investigar 

outras experiências num momento em que a categoria “assédio” ganhou grande visibilidade 

por conta principalmente dos movimentos articulados nas redes sociais.  

As reflexões expostas aqui têm como ponto de partida os objetivos de investigar: i) 

como as mulheres periféricas da cidade de São Paulo nomeiam e significam as práticas que 

vêm sendo reivindicadas como “assédio” por alguns movimentos feministas e pelo poder 

público; ii) em que medida o “assédio sexual” no espaço público pode ser um mecanismo de 

controle dos corpos femininos ao acesso à cidade e à cidadania; iii) experiências de 

deslocamentos e outros atravessamentos cotidianos. 

 

Sentidos de “violência” e jeitos de nomear 

Heloísa Buarque de Almeida (2006) destaca que a violência sexual tem sido 

problematizada e nomeada de maneira específica por uma “nova onda” feminista, 

protagonizada por jovens mulheres. A temática é desmembrada em várias demandas e 

denúncias: “marcha das vadias”, que reivindica o direito de caminhar nas ruas vestindo a 

roupa que se tem vontade e o direito ao prazer sexual; #MeuPrimeiroAssédio que denunciou 

o abuso sexual infantil; #ChegaDeFiu-fiu que denuncia uma importunação corriqueira do 

corpo das mulheres ao circularem no espaço público. Assim, o tema da violência sexual – sob 

o slogan “o pessoal é político” – é retomado agora privilegiando o espaço público. No 

entanto, se por um lado há o destaque da produção de uma nova categoria: “assédio”, por 

outro lado, Almeida (2006) descortina parte da controvérsia a que essas reivindicações se 

inserem: ainda não há consenso sobre os significados de violência. 
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Ademais, uma das hipóteses que pude construir com base no trabalho etnográfico e 

na conversa em salas de aula com homens e mulheres estudantes de uma universidade 

periférica, cujas falas serão contextualizadas adiante, é de que essa gramática moral 

produzida nas campanhas não é amplamente compartilhada. Embora esteja ganhando cada 

vez mais visibilidade, não só nas mídias sociais, mas também em campanhas organizadas 

pelo poder público, as mulheres podem falar por uma hora ou mais sobre importunações ao 

circularem pelo espaço público sem utilizarem o termo “assédio”. Elas utilizam com mais 

frequência termos como “abuso”, “desrespeito”, “incômodo”, trazendo diversos contextos 

em que se sentiram “abusadas”, “desrespeitadas” ou “incomodadas”.  

No texto, com o intuito de diferenciar a categoria e a gramática que vem sendo 

produzida nos meios já citados das situações narradas pelas mulheres, chamarei a primeira 

de assédio-hashtag ou de “assédio” do tipo fiu-fiu e as segundas de práticas assediantes. 

Renata, quem entrevistei individualmente para a pesquisa Women & Public Space 

Project, tem 37 anos, mora com o marido e dois filhos em uma casa conjugada no Parque 

Arariba, periferia da zona sul de São Paulo. Renata é alta, tem o corpo largo, principalmente 

na altura do quadril. Não classifico Renata como uma pessoa gorda118, mas acredito que para 

determinado padrão de corpo, talvez ela possa ser vista dessa maneira. Seus cabelos são 

curtos na altura do ombro, lisos e coloridos na cor loira. Renata se classifica como branca, 

porém, eu a vejo como uma pessoa parda-clara. A entrevista foi feita na casa dela, no 

período da tarde e foi uma conversa longa. Renata gosta de falar e se engajou muito com o 

tema, contextualizando suas opiniões e fatos de sua vida em sua trajetória. Ela me foi 

apresentada por Milena, que já a conhecia e me disse que ela seria uma boa pessoa começar 

a pesquisa, pois tinha um corpo que chamava muito a atenção dos homens e ela gostava 

muito de sair para ir ao samba. Ou seja, tinha um perfil supostamente bastante “assediável”. 

De fato, quando falei que conversaríamos sobre circulação das mulheres no espaço público e 

sobre “assédio”, Renata não esperou eu ligar o gravador para fazer a primeira pergunta, foi 

                                                      

118
 Um fato curioso sobre Renata é que ela menciona algumas vezes que seu corpo era bem diferente de 

quando a entrevistei. Quando fui buscar fotos de Renata no perfil de sua rede social, só encontrei fotos mais 
antigas, supostamente do período em que estava mais magra.  
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logo dizendo que achava a entrevista muito importante, porque as mulheres precisam ter 

um espaço para falar sobre isso. 

A categoria “respeito” foi mobilizada diversas vezes por Renata. Ora o “abuso” 

aparecia como sinônimo de “desrespeito” ou de “faltar com respeito”, ora ela mobilizava a 

categoria para dizer como ela mesma se sentia: “desrespeitada”. Chamou-me a atenção 

como a categoria vinha frequentemente carregada de uma moralidade religiosa, associada 

por exemplo a “não ter amor ao próximo”. 

 

Esqueci de falar disso... eu grávida, o povo falava, me chamavam de gostosa na rua. 
Nem o meu filho o povo respeitava dentro da barriga. Então, a gente vive num 
mundo... não sei vocês... que eu acredito que a mulher, ela é cantada, é abusada, 
as pessoas falam umas coisas. 
 

O filho, agora adolescente, novamente aparece em sua narrativa: 

Mas se for pra eu sair sozinha, é assim ó, do jeito que vocês tão me vendo pra não 
marcar o corpo, pra não ter que ouvir piada na rua. Porque eu estou com um filho 
de quinze anos. Meu filho outro dia discutiu com um cara na rua. A gente tava 
subindo pra ir na academia e o cara passou me chamando de gostosa. Aí ele virou e 
falou: “gostosa não, você respeita que é minha mãe!” Entende? 
 

A narrativa de Renata demonstra a ideia de que o “abuso” é mais grave quando 

ocorre na presença de alguém da família, que pode ser o filho ou o marido. Quando ela está 

sozinha, ela é desrespeitada como mulher. Porém, quando o filho está junto, o desrespeito é 

com uma mulher que é mãe. Contando outro episódio, quando estava em uma balada de 

samba junto com o seu marido e alguém puxou seu braço na porta do banheiro, a lógica 

pareceu similar desta vez na resposta do marido: “ela é casada, ela tá comigo. Respeita”. 

Dessa maneira, o respeito é mobilizado pelo marido para o seu próprio corpo ali presente e 

para a instituição familiar, evocada pela situação conjugal de Renata enquanto esposa. Essa 

ideia pode ser pensada quando diversas vezes alguém responde a um “assédio” com frases 

do tipo: “não tem mãe/mulher em casa?”. De outro modo, quando a resposta é de 

indignação porque a pessoa interpelada é uma menina muito jovem, o que se ouve é: “não 

tem filha em casa?”. A menção a essas situações demonstra como a produção de um sujeito 

feminino pode ser reforçado nos papéis de “mãe” e “esposa”, evidenciada pela presença do 

outro ao qual esses papéis são relacionados.  

A fim de tentar apreender os modos de circular pelo espaço público, que tipo de 

práticas de interpelação as mulheres classificam como assediantes e como as nomeiam, 
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realizamos uma conversa coletiva – no âmbito da pesquisa já referida – em uma 

universidade particular, cujo campus está localizado na periferia da zona sul de São Paulo. A 

conversa foi feita junto a uma turma de psicologia do curso noturno e foi intermediada por 

mim, pela pesquisadora Milena e pela professora da turma, Andréa, que fez algumas 

intervenções como mediadora e outras com depoimentos pessoais. 

As perguntas disparadoras foram: “quais as diferenças entre homens e mulheres para 

a circulação na cidade?”; “Em quais lugares as mulheres vão e a quais lugares os homens 

vão, por exemplo?”; “Que tipo de questões envolvem a circulação de vocês?”. Com o intuito 

de não trazer a categoria “assédio” ou qualquer sentido de violência previamente, optamos 

por sugerir a discussão sobre circulação no espaço público, no entanto, demarcada a partir 

das diferenças de gênero, imaginando que possíveis práticas de interpelação poderiam 

emergir dessas experiências de transitar. 

Discutimos por aproximadamente uma hora e vinte em uma sala grande, com 43 

alunas e 3 alunos. Segundo a minha percepção, a maioria dos alunos e alunas eram pardos, 

claros ou escuros. Algumas pessoas eram negras e outras de pele mais clara, quase branca, 

mas com estilo de classe periférico. As idades eram bem variadas, algumas pessoas 

aparentavam ser mais jovens, na casa dos 20 anos, a maioria aparentava estar na casa dos 

30 e algumas na casa dos 40. 

De maneira geral, a tônica da discussão sobre circular na cidade a partir das 

diferenças entre homens e mulheres seguiu com elas partilhando experiências e opiniões 

sobre sentidos de: “importunação”, “incômodo”, “abuso” e, finalmente, “violência”, assim 

nomeada. Grande parte dessas experiências e opiniões diziam respeito a práticas que 

podem ser enquadradas pelos sentidos produzidos pelo “assédio-hashtag”. Foram muitas as 

qualificações e explicações sobre aquilo que atinge a “intimidade”. “Mas eu penso que uma 

coisa é você olhar assim, de uma forma normal como você olha pra qualquer pessoa. Tem 

homem que olha, justamente nesse ponto que a gente tá falando”, disse uma delas na 

tentativa de explicitar como é esse olhar que incomoda, “nesse ponto”, difícil de nomear. Ao 

que outra completou dizendo que jeito de olhar é esse tão específico: “cobiçando”, “parece 

que ele tá tirando a sua roupa com os olhos”. Elas pareciam estar respondendo às 

colocações anteriores de um dos rapazes, como se ele estivesse representando aqueles que 

olham: “Então é nesse sentido que a gente tá falando, da forma como é construído 
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socialmente essa questão de o homem olhar e não ter problema nenhum nisso, porque você 

tá só olhando”. Nessa fala, elas evidenciam novamente o aspecto banal e naturalizado desse 

olhar, porque “tá só olhando” e, portanto, para a maioria das pessoas, olhar não é passível 

de ferir a outra pessoa. Mas para aquelas que se manifestavam naquele momento, olhar já 

“mexe muito” e “quando o cara ainda coloca a mão, ele já tem uma atitude de abuso. Então, 

o abuso ele é muito cruel porque ele não respeita o seu limite.  A gente tem um, né?” Nessa 

fala, a ideia do “assédio” volta a ser opaca. Afinal, ela está no “mexe muito” ou na “atitude 

de abuso”?  Em que parte do corpo que se “coloca a mão” é “abuso”? Esse limite é fixo ou 

cada um tem o seu? Essa mesma estudante continua a expor sua opinião a partir de uma 

situação em que ela presenciou um homem “se aproveitando” de uma garota no transporte: 

 

Quando a gente expõe alguém que tá sendo... esse cara, ele tá se aproveitando. A 
menina não tava vendo, ela tava pro outro lado. Então, ele tava se aproveitando 
do lugar e das pessoas. E quando ele viu que tinha alguém olhando, ele mudou a 
atitude dele. Então, quando a gente coloca essa situação, a gente fala disso, então 
expõe alguém, o que tem dentro da pessoa realmente. (Grifo meu) 
 

 Aqui é difícil encontrar uma nomeação para “essa situação” que aconteceu no 

ônibus. Ao mesmo tempo, a palavra escolhida por ela, “se aproveitando”, pode se referir 

tanto ao corpo da menina, quanto da situação “do lugar e das pessoas”. A ideia de que a “a 

ocasião faz o ladrão”. Nesse sentido, o ônibus lotado é um lugar propício para qualquer 

pessoa ter esse tipo de “atitude”. Por outro lado, é preciso expor essa pessoa com essa 

atitude moralmente errada. Ele era um senhor “se aproveitando” de “mocinhas”. A 

exposição veio por meio de outro olhar também fixo e desconcertante dela e do passageiro 

ao seu lado em direção ao senhor. Ao expor, vem à tona não a atitude, mas “o que tem 

dentro da pessoa realmente”. 

Quando estávamos nos aproximando do tempo final da discussão, pedi que 

definissem o termo, perguntando, afinal, o que era assédio? A citação seguinte traz a 

primeira explicação que ouvi a partir desta pergunta. “Eu acho essa sensação mesmo. É uma 

coisa interna, subjetiva. É como você se coloca em relação ao que outro tá trazendo pra 

você. Que nem, quando ela fala que ela se sente despida, ela se sente assediada, na minha 

percepção”. 
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Considero essa citação emblemática e elucidativa, porque localiza primeiro a 

subjetividade do sujeito que “sente”. É como se o “assédio” não fosse um ato, mas a 

“sensação” de se sentir assediada e, portanto, subjetiva. Ao mesmo tempo, localiza a relação 

com o outro que, no entanto, novamente é tornado opaco junto ao ato, uma vez que ele por 

si só não pode ser caracterizado como violência, depende de como a pessoa “se coloca em 

relação ao que outro tá trazendo pra você”. 

Mais uma vez, perguntei se era necessário encostar para haver essa “sensação” de 

ser assediada. Pareceu-me difícil caracterizar o tipo do toque que é considerado assédio, 

pois mesmo quando há contato físico, depende de como o sujeito que está sendo tocado se 

sente. Uma aluna explicou que o que se sente é a “intenção” da outra pessoa ao tocar. 

“Você sabe que não tá simplesmente tocando por tocar pra falar com você”. Parece haver 

códigos de “intimidade” e “liberdade” que permeiam e definem os modos de “sentir” e de 

“se colocar” em relação a essas “atitudes”. No entanto, outra dificuldade parece estar na 

ideia de que esses códigos são sociais e ao mesmo tempo subjetivos, porque tem pessoas 

“que não gostam de serem tocadas”.  

 

Espaço público, espaços e territórios racializados: Modos de circular e de não circular 

 

- Essa que é a sua filha? Que moçona! Fazia tempo não via ela por aqui... bonita ela. 
- Ah, ela está fazendo faculdade. Estuda muito. 

- Sei. Não quero saber desses negócios de faculdade pra minha filha não. 
- Por quê? Estudar é bom. 

- É muito bom, mas é pra filha dos outros. Minha filha tem que trabalhar. 
- Ela também trabalha. Ela estuda à noite. 

- Nunca que filha minha vai estudar à noite. Isso não é hora de moça tá na rua. Depois Deus me livre 
um homem pega ela e faz maldade na rua, quem é que vai fazer alguma coisa por ela? 

(Anotação do caderno de campo) 

 

De modo geral, o tema das conversas e entrevista sempre foi a circulação no espaço 

público, mas aqui irei privilegiar os pontos que deslocam a temática de algo que circunda 

para tornar-se o centro da questão, com o objetivo de ressaltar diversidades, especificidades 

e entrelaçamentos das respostas que obtive. Saliento que as falas dessas mulheres, ao 

cruzarem circulação e uma experiência generificada, evidencia de onde elas falam, ou seja, 

seus territórios. Lugares onde vivem e por onde transitam. No que diz respeito à circulação 

que percorre diferentes espaços, busco também pensar em como esses lugares estão 
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carregados de marcas de gênero, raça e classe e como essas marcas atravessam 

contextualmente os corpos dos sujeitos. 

De volta ao registro nas entrevistas individuais, Renata – já descrita anteriormente – 

reside na periferia da zona sul e restringe sua circulação a espaços de sociabilidade já 

conhecidos ou “da ponte pra cá”, como ela mesma diz. É importante destacar que Renata e 

seu marido são um casal bem conhecido na região em que vivem e tem ampla circulação nos 

eventos de samba na periferia da zona sul. Nos lugares por onde tem hábito de frequentar, 

ela costuma ir com o marido ou sozinha, mas nunca para permanecer sozinha e sim para 

encontrar amigos. Para ela as pessoas conhecidas não desrespeitam umas às outras e por se 

sentir muito insegura e com medo prefere não ir onde não conhece.  

 

Eu moro numa periferia, então aqui pessoas de outros bairros vão achar que aqui 
também você corre esse risco. Mas aqui eu conheço, então acaba sendo diferente. 
(...) Pode acontecer com outras mulheres, mas comigo não. Talvez pelo 
conhecimento. 

 

Para Renata, ser da área parece estar diretamente associado com a maneira como as 

pessoas se sentem. Quem é do território supostamente se sente mais segura com quem 

também é do território. Interessante como ela pondera que os mesmos homens que não 

oferecem “risco” para ela podem se comportar de outra forma com outras mulheres. Em 

outro momento, quando falava sobre um dia em que um “cara faltou com respeito”, 

referindo-se a ela com um palavreado chulo, disse: “Eu moro aqui. O infeliz acho que não 

mora aqui, porque também se mora... eu nem olhei pra cara dele, de tanta vergonha que eu 

fiquei”. Ao mesmo tempo, parece haver um código de ética e quem é da área supostamente 

não deveria “faltar com respeito” com quem também é dali. Já a vergonha relatada por ela 

pode ser em relação a ela mesma e em relação a outras pessoas do entorno, aquelas que ela 

conhece.  

Silvia Aguião (2007) percorre a favela de Rio das Pedras no Rio de Janeiro junto a 

alguns dos personagens da localidade com objetivo de compreender representações sociais 

sobre (homos)sexualidade, cor/raça. Seu percurso etnográfico envolveu a circulação pela 

favela desenhada por dinâmicas de trânsito de determinados sujeitos, demonstrando como 

as falas eram tão relevantes quanto as recusas para compreender suas construções 

simbólicas de violência e raça/cor, por exemplo. No que diz respeito aos entrecruzamentos 
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de diversos eixos sociais à violência, Aguião nos mostra como uma suposta ausência ou 

negação da violência, não implica num “território livre de poderes coercitivos” onde aos 

corpos é imposto um “mecanismo de continuidade de uma cidadania restrita, hierarquizada 

e fragmentada”, como nos diz Machado da Silva (2002, p.224, apud Aguião, 2007, p.56).  Em 

Rio das Pedras nos é apresentada uma violência que, mesmo diluída pelo território, é 

experimentada de maneira diferenciada pelos personagens da localidade conforme são 

identificados ou “estigmatizados”, sendo que alguns espaços podem ser mais ou menos 

“confortáveis” ou seguros para sujeitos específicos. Por outro lado, ser “de fora” pode 

implicar em outra experiência de circulação aos espaços da favela, à medida em que não se 

tem acesso completo aos códigos locais de coerção e deslocamento, que em Rio das Pedras 

são organizados por gênero e orientação sexual. Partindo dessa perspectiva, podemos 

refletir como as trajetórias não marcadas pela experiência do “assédio” não determinam 

necessariamente a ausência de controle por onde os corpos podem transitar com 

tranquilidade. Ao mesmo tempo, pertencer a localidade ou ser “de fora” pode significar 

diferentes percepções do território, assim como possibilidades diferentes de acesso, 

permeadas ou não pela violência. 

Quando perguntei para Renata se costumava frequentar bairros fora da periferia, ela 

me contou que uma vez foi a um bar na Bela Vista, mas que não se sentiu bem. Ela 

novamente justificou sua sensação de segurança com a proximidade e relação de afeto com 

os lugares por onde sempre circulou: “Eu não gosto, pra falar a verdade. Não gosto de estar 

nesses lugares. Eu gosto de estar onde eu me sinto bem e eu não me sinto bem assim. Lugar 

que é outro padrão, diferente do meu. Então eu procuro não ir”. Depois dessa explicação, 

quando eu já iria fazer outra pergunta, Renata lembrou-se de um fato que aconteceu 

naquele bar que, segundo Renata, “não era uma adega da vida, não era uma periferia. É 

Bixiga, Bela Vista, outro padrão!”. O grupo de pessoas que frequenta o samba em sua região 

alugou uma van para chegar até o local. Naquele dia, Renata já estava na região central com 

seu marido e por isso chegaram mais cedo no local. Sentaram-se em uma mesa para dois e 

aguardavam seus amigos chegarem. 

 

 (...) mas você via que as pessoas que estavam lá, não era da periferia, não era 
como eu por exemplo, que nem os demais que estavam lá, que saíram do Arariba 
pra poder ir. Quando encostou a van, a moça que estava vendendo as coisas na 
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barraca falou assim: “essas pessoas todas vão vir pra cá?” E fez uma cara assim.... e 
eu por infelicidade, eu ouvi. Eu falei: “por quê? Algum problema? Porque são eles 
que vão comprar na tua barraca, porque aqui o que eu tô vendo, não vende nada”. 
Ela: “não, é por aqui não costuma... sabe?” Começou a justificar lá, mas mentira! 
Era porque era preto, porque era pobre, é da ponte pra cá, não conhecia, já fica 
aquela insegurança, ai, mas são da periferia será que vão fazer e acontecer, será 
que tem alguém armado, porque isso e aquilo?  

 

A diferença de classe ou de “padrão” parece também passar certa insegurança, à 

medida em que não se sabe o que esperar, ou como será o tratamento. Para além da 

insegurança sobre algo que está suspenso no ar, naquela ocasião Renata experimentou 

preconceito que só não foi direto, porque ela chegou antes, não estava misturada aos seus e 

talvez por isso, pôde passar desapercebida. Nessa perspectiva, os lugares onde vivem e por 

onde transitam emergem nas narrativas de deslocamento que marcam o corpo e o próprio 

território como racializado. Na fala de Renata, os corpos das “pessoas que estavam lá” são 

racializados por ela de modo que o território e a classe são mediadores, “não são da 

periferia”, são “as playboyzinhas”, não foram de van. Ao mesmo tempo, essas pessoas 

colocadas em contraposição e diferenciadas “dos demais” e dela mesma. São esses que 

“saíram do Araraiba pra poder ir”, são os corpos que ela mesma identifica como “pretos”, 

“pobres” e os localiza no território: “da ponte pra cá”. Corpos que “não costumam” 

frequentar aquele espaço, racializado assim, pela dona da barraca – que não foi descrita por 

Renata – ao demonstrar insegurança e medo daquelas pessoas e por Renata, ao compará-lo 

com seu próprio bairro e região, dizendo que ali é “outro padrão”. Por último, talvez seja 

possível dizer que, além de emergir como um espaço racializado, ele pode ser um espaço 

racializador, pois recebe melhor pessoas brancas ou que não são pobres ou periféricas, 

harmonizando-as ao cenário e marca outras, diferenciando-as e fazendo com que elas “não 

se sintam bem”.  

Nesta parte do trabalho procurei dar maior espaço para minhas anotações de campo 

mais recentes, sem obedecer a um padrão nos relatos, mas buscando jeitos plurais de expor 

os trajetos para que diversos aspectos e abordagens possam ser lidos. Optei por incluir 

relatos mais extensos de menos interlocutoras.  

Diferente campo realizado antes da qualificação em que o “assédio” era uma pauta 

nas entrevistas individuais, na conversa coletiva e na observação de alguns atos, com essas 

interlocutoras busquei não trazer esse ou qualquer sentido de violência para elas e apenas 
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esperar, caso surgisse naturalmente. Como será possível observar pela leitura, o “assédio” 

apareceu muito superficialmente quase ao final do trajeto percorrido por Vitória e eu. Por 

outro lado, nas conversas e nos gestos pude notar a articulação de pensamentos e 

sentimentos sobre corpo, autoestima, beleza e desejo, ideias que emergem sobremaneira 

quando conversei sobre “assédio” abertamente com outras interlocutoras. Seguindo esta 

pista, é puxando esses fios que pretendo margear o problema da interpelação. 

Durante todos os trajetos procurei conversar assuntos informais, principalmente 

sobre a vida delas. Tentei evitar o tom de entrevista, deixando que elas falassem livremente 

até que aquele assunto se esgotasse e, então, eu puxasse outra conversa. Falamos 

principalmente sobre os percursos, o transporte, como são as coisas no trabalho, se gostam 

do que fazem, que tipo de aspirações têm a curto prazo, de família, se elas gostam de morar 

no bairro, mudanças que ocorreram recentemente, trabalho novo, por exemplo. Com todas 

elas eu tenho alguma proximidade, histórias em comum, amigos em comum ou até mesmo 

parentesco. Paula e eu somos primas, Érica é irmã de meu namorado, Cris é vizinha de Érica, 

Elizângela é minha vizinha. Viviane é minha colega e às vezes compartilhamos assuntos mais 

íntimos, mas nunca tivemos uma relação de nos vermos com frequência.  

Em todos os trajetos acompanhei minhas interlocutoras desde a porta de suas casas 

até a porta dos locais de trabalho, ressaltando que todo o percurso deveria ser feito 

conforme elas desejassem, utilizando os meios de transporte de sempre, respeitando 

também o ritmo de costume, que era quase sempre apressado. Utilizei um aplicativo com 

gps que fazia a gravação do trajeto completo, até mesmo quando estávamos dentro do 

Metrô. Pretendo utilizar os mapas de cada percurso e as fotos tiradas em alguns pontos dos 

trajetos no trabalho.  

 

Trajeto 1: Elaine 

Elaine reside em uma casa na Vila Clara, bairro localizado na periferia da zona sul de São 

Paulo, pertencente ao distrito Jabaquara, onde mora com seu marido e sua filha de três anos. A casa 

de Elaine é um sobrado, sendo que no térreo há apenas a garagem, para acessar sua casa é preciso 

subir uma escada lateral feita de concreto e sem piso. Após o primeiro lance de escadas, chega-se a 

uma pequena área feita de quintal, para onde dá a porta da cozinha. Sua casa tem três cômodos, 

quarto e cozinha e um banheiro interno. Subindo mais um lance de escada dentro do quintal, chega-
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se a outra casa de dois cômodos não terminada e ao lado, outra casa de dois cômodos, onde reside 

Jéssica – irmã de Elaine – com seus dois filhos. Outro lance de escadas acima e chega-se à última casa 

do quintal, onde mora Vitor, irmão de Elaine e Jéssica. A última casa possui sala, cozinha, três quartos 

e um banheiro localizado na área de serviço. É nessa casa em que ficam os pais dos três irmãos 

quando vêm pra São Paulo. Eles moram há vinte anos em São Francisco, cidade localizada no norte 

de Minas Gerais, há 23 horas de viagem de ônibus. No piso mais alto, área em que todos os 

moradores do quintal estendem suas roupas, há uma bonita vista para as “quebradas” da região, 

alcançando o horizonte até a favela da “Caixa d’água”.  

Elaine é técnica de enfermagem e estava sem trabalhar fora desde que engravidou. Agora 

que está “mais grandinha”, sua filha está na creche e ela pôde voltar a trabalhar. Para ela tem sido 

ótimo, pois além de precisar do dinheiro, “é bom sair de casa”. Eu a acompanhei em seu trajeto de 

casa para seu trabalho, no bairro de Santana, zona norte da cidade. 

No bairro em que vive, são inúmeras as ladeiras e escadões, por conta dos muitos morros. 

Saindo de carro da av. Engenheiro Armando Arruda Pereira, é preciso dar uma volta passando pelo 

“postinho”, pela CEI e pela rua da “favelinha”, único caminho de acesso para a rua onde mora minha 

interlocutora. Já para sair a pé de sua casa e chegar ao ponto de ônibus para ir ao trabalho, é possível 

“cortar caminho” pelo “escadão”, a 30 metros de sua casa. Muito diferente da rua sem saída onde 

vive Elaine, a única rua que dá acesso a ela traz outra dinâmica de moradia e de convivência. Lado a 

lado ao córrego está uma favela pequena, com alguns becos e com tráfico de drogas. O “movimento” 

na rua se mistura com o corre-corre das crianças, que são indiferentes aos carros tanto quanto os 

adultos, que fazem da rua um espaço de deslocamento, convivência e lazer. A favela está apenas no 

lado debaixo da rua, do outro, estão casas comuns de periferia. Do mesmo lado da favela está a 

igreja evangélica “Deus é amor” e do outro lado, em uma parte alta em que para chegar é preciso 

subir uma escadaria, está uma igreja católica. Logo quando se chega a essa rua, quando se dobra a 

esquina em frente à CEI é possível notar uma dinâmica diferente do espaço, também nota-se 

algumas coisas jogadas no chão, entre objetos que parecem ter sido dispensados pelos moradores e 

brinquedos das crianças. Nos muros há pixações de jovens que moram na região, desenhos dos 

vários times de várzea, desenhos com a temática da copa do mundo de futebol. Logo no começo da 

rua, em frente à igreja “Deus é amor”, chama atenção um desenho grande feito em verde e amarelo 

em um muro branco. Ali estão desenhadas inúmeras casinhas amontoadas com os dizeres “A favela 

pede paz”. Depois da escada que leva ao córrego, a rua da “favelinha”, como é chamada pela minha 

interlocutora, faz a curva e então você parece estar em outro espaço. Mudam as casas e a dinâmica 

de convivência e uso da rua. Não se engane, você ainda está na periferia, mas não está mais num 

espaço de favela. Mesmo que as pessoas que não residem na favela, como minha interlocutora, se 
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orgulhem em se distinguir daquele espaço e daquelas pessoas “mal educadas”, elas parecem fazer 

isso apenas quando generalizam a favela e seus moradores como um todo. Na verdade, são muitos 

os conhecidos, colegas e amigos da rua de baixo.  

Em frente às últimas casas da rua sem saída onde reside minha interlocutora, há uma 

“pracinha”, com uma pequena quadra e uma cesta de basquete, a qual eu nunca vi ser utilizada para 

prática de esporte. Do lado direito da praça, está o escadão. Ainda não contei os degraus, mas são 

absurdamente altos e para mim, é um tremendo sacrifício subir. Por ali você corta um grande 

caminho para chegar ao ponto de ônibus e à Av. Engenheiro Armando Arruda Pereira. Pelo escadão, 

também não é preciso passar na “favelinha”. À noite, o escadão é iluminado, sendo que de um lado 

está um muro e do outro há portões de algumas casas, as quais o acesso só pode ser feito pelo 

escadão.  

Quando saímos juntas para ir ao trabalho de Elaine, o escadão foi primeiro assunto, já que 

ele é avistado poucos passos depois de sair de casa. Mais para frente, ele se mostrou também um 

personagem, ora pouco, ora muito importante na vida de Elaine e da família. Talvez por estar com 

alguém de fora, “que não está acostumada”, lhe pareça óbvio comentar sobre o que possivelmente a 

outra pessoa está pensando: “um suplício subir esse escadão”. Naquele dia, ela me disse que acha 

que deveria evitá-lo, que já conversou com seu marido sobre saírem mais cedo para dar a volta pelo 

caminho mais longo. No entanto, ele considera muito trabalhoso e desnecessário. Ela mesma se 

conforma que o tempo é sempre curto e nunca consegue sair com a antecedência que seria 

necessária. Há um outro escadão saindo da rua de baixo e que me parece menos assustador, porém 

seria preciso andar um pouco mais, tanto para chegar até ele, como depois de subi-lo. Perguntei por 

que ela não vai por aquele caminho e ela me diz que de qualquer jeito são escadas. Argumentei que 

os degraus de lá pelo menos são mais baixos. Ela concordou, “é verdade, mas eu tenho pavor de 

subir aquela rampa depois”. O escadão ao lado de sua casa a deixa já numa parte alta da ladeira, 

quase ao final, enquanto o outro a deixa numa parte mais baixa, sendo necessário subir a ladeira que 

ela chamou de “rampa”. Noutro dia a encontrei descendo o escadão com sua filha que havia acabado 

de completar três anos no colo. A vi descendo desde lá de cima, com os pés em diagonal e com 

aparente agilidade. No último terço da descida, onde os degraus se tornam um pouco mais baixos, 

colocou a menina no chão para descer sozinha, segurando-a pela mão. Comentei sobre a dificuldade 

e ela me respondeu orgulhosa, “que nada! Tô acostumada”. 

As meninas não têm carro, por isso quando o irmão vai ao mercado, está indo ou voltando do 

metrô, é comum articularem uma carona, que também ajuda evitar de descer ou subir “aquele 

escadão”. Quando se vem da rua, descendo pelo escadão, subir direto até a última casa exige fôlego. 

Segundo dona Áurea, mãe da minha interlocutora, o motivo principal por ter construído sua 
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“casinha” em Minas foram “essas escadas”, referindo-se às escadas de sua casa e, especialmente, ao 

escadão. Segundo ela, o escadão é o grande responsável por seus “problemas de velha” hoje serem 

tão graves. Ela sente fortes dores nos joelhos e, ironicamente, precisa vir para São Paulo para se 

tratar no SUS. Cada vez a viagem se torna mais cansativa e estar em casa é o mesmo que estar ilhada, 

já que não pode sair por conta das escadas. Ela diz que tem vontade de voltar para perto dos filhos, 

mas só volta no dia em que “arrumarem uma casa perto da avenida”, ou seja, onde não seja preciso 

passar pelo escadão. Elaine diz que, assim como a mãe, já sente dores no joelho e Dona Áurea a 

alerta para ter cuidado com o escadão, antes que seus problemas se tornem graves como os dela. 

Terminando o escadão é preciso terminar de subir uma ladeira, fazendo uma curva à 

esquerda. Chega-se a uma rua curta e um pouco mais plana, onde é possível recuperar o fôlego e 

logo dobra-se à direita na Antiga Estrada Caminho do Mar, outra ladeira, em que bastam mais 50 

metros para chegar à Av. Engenheiro Armando Arruda Pereira. Érica saiu de casa dizendo que 

pretendia não se atrasar, para não “judiar de mim” e me fazer correr, mas não foi possível. Na subida 

da Antiga do Mar ela se decidia se tomaria o ônibus no ponto dali ou da Engenheiro, onde há mais 

opções. Quando acabamos de dobrar a rua, um ônibus vinha subindo e ela olhou para mim 

perguntando se eu toparia correr. Corremos e alcançamos o ônibus. No ônibus viajamos em pé, 

apesar de não estar tão lotado por não ser horário de pico, aproximadamente 12h. O percurso é 

rápido, de dez minutos e passamos comentando o incidente do corre-corre, em que eu esbarrei a 

mão em uma moça que passava por ali. O ônibus 5121-10 Jd. Miriam – Hospital São Paulo nos levou 

até a estação Jabaquara do metrô, onde também existe um terminal, de ônibus de onde saem 

diversas linhas para bairros da zona sul e para o município de Diadema. Do outro lado da avenida há 

o terminal rodoviário, de onde partem ônibus para o litoral sul de São Paulo. A estação Jabaquara é a 

última da linha 1 azul, cujo outro extremo é a estação Tucuruvi, localizada na zona norte. 

Desembarcamos na estação Santana da mesma linha azul e de lá caminhamos poucos minutos até o 

local de trabalho de Elaine. Quando nos despedimos, Elaine agradeceu a companhia e se colocou à 

disposição para a pesquisa, pedindo “desculpa por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa tranquila, mas 

o transporte me corrompe” – disse fazendo referência ao incidente antes de subirmos no ônibus. 

 

Trajeto 2: Cláudia 

Cláudia e eu saímos sem atraso da porta de sua casa às 6h50min – horário que 

havíamos marcado – e caminhamos em direção ao ponto de ônibus, andando sempre bem 

rápido e correndo um pouquinho para pegar o ônibus 695D Jd. Santa Bárbara – Metrô 

Jabaquara. Assim que a vi, elogiei suas botas de couro, cano curto e com salto baixo e 
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grosso. Ela que é muito espontânea e falante, comentou que achou bonita, mas que tinha 

outra bota de cano alto e que a moça que divide o quintal com ela – irmã de seu cunhado –

comentou que "bota agora de cano longo ninguém usa mais, agora só tá usando assim 

curtinha". Me disse que está achando bonito, que está se acostumando, que fica bonita com 

vestido e com tudo. Quando entramos no ônibus, conversou com o motorista sobre como as 

pessoas ficam paradas na porta do meio em vez de irem para porta de trás. Seu marido é 

trabalha dirigindo um micro-ônibus e ela se mostrou bem familiarizada com as queixas tanto 

do ponto de vista do passageiro, como do motorista. O percurso de ônibus dura de dez a 

quinze minutos até a estação, mas os ônibus ou lotações estão sempre lotados, 

principalmente das 6h às 10h e das 16h às 20h. Não existe ponto em frente à estação e aos 

passageiros contam com a boa vontade, que a maioria dos motoristas têm, de abrirem a 

porta fora do ponto mesmo. Por conta dessa expectativa, ela se mostrou um pouco 

impaciente dentro do ônibus porque o motorista não abria logo a porta. Na plataforma da 

estação Primavera-Interlagos ela me disse que sempre pega o primeiro vagão, que além de ir 

mais vazio, é utilizada para desembarque preferencial em Santo Amaro, estação de grande 

fluxo e que antecede a estação que nós iríamos desembarcar. Ou seja, se em Santo Amaro 

entrar muita gente, ela não consegue descer na Granja Julieta. Fizemos a maior parte do 

trajeto conversando sobre o trabalho dela. Cláudia trabalha em um hotel, acredito que ela 

seja copeira ou arrumadeira. Eu preferi deixar para outro momento perguntar melhor qual é 

exatamente a função dela. Está há um ano nesse hotel e começou a trabalhar dois meses 

antes de ser inaugurado. Acredito que seja um hotel de custo elevado, pois ela me disse que 

“vem muitos atores famosos, atores do Netflix, a Sandra Bullock, aquela do filme que tá todo 

mundo com olhos tapados, o Bruno Gagliasso pra gravar comercial”. A parte toda de 

infraestrutura de trabalho staff, fica localizada numa parte atrás das torres, característica 

que ela me contou para explicar que esse hotel é muito bom. Cláudia sempre trabalhou com 

hotelaria, antes trabalhou por quatro anos num hotel na Avenida Paulista, de onde seu 

demitiu para trabalhar no que está hoje. Segundo ela, em todos os hotéis o refeitório dos 

funcionários é sempre no segundo subsolo. “Então você não vê a rua, você só vê a rua 

quando vai nos apartamentos ou quando sai para ir embora. E nesse não, eles fizeram um 

refeitório no primeiro andar, todo de vidro, dá pra olhar as pessoas passando na rua quando 

a gente toma café e almoça”. É de lá que Cláudia costuma ficar observando os meninos que 
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trabalham fazendo entrega de bicicleta, trabalho que seu filho mais velho de 17 anos está 

fazendo na região da Faria Lima, da Vila Olímpia. Ele deixa sua bicicleta guardada no 

bicicletário lá e vai de trem pra retirar a bicicleta. Cláudia comentou que ele está no último 

ano, repetiu uma vez, e que a ajuda muito em casa. Como somos vizinhas, é algo que eu 

acompanho, ele faz todo trabalho da casa, limpeza e comida.  “Ele ajuda demais, faz tudo, 

janta, esses dias até bolo melhor que o meu, mais gostoso que o meu, você precisa de ver, 

arroz melhor que o meu, soltinho, tudo uma delícia". A estação Granja Julieta fica na Av. das 

Nações Unidas, local de pouco trânsito de pessoas a pé e grande fluxo de carros. Passamos 

por dentro de um posto de gasolina, que segundo ela era mais seguro do que transitar pela 

calçada. Foi me contando que quer voltar a estudar, mas não sabe “se tem cabeça pra isso”. 

No hotel eles falam da importância de fazer inglês e falam também da possibilidade de um 

curso de hotelaria, uma faculdade. Mas ela diz: “ai, não sei se eu vou ter disciplina, se vou 

conseguir aprender”. O curso a distância não parece ser uma opção. O computador está 

quebrado, o celular não é bom. Além do mais, ela não sabe se vai ter essa disciplina de 

chegar em casa e estudar, que é diferente de ir para sala de aula. Na estação Granja Julieta 

desembarcam mulheres de todos os estilos de roupas – diferente de certa homogeneidade 

que notei na Sé e no Grajaú, por exemplo. No dia que acompanhei Cláudia as mulheres 

estavam bem agasalhadas. Além da bota, a roupa de Cláudia também me chamou a atenção. 

Bem vestida, e com o cabelo muito bonito. Ela usa chapinha e ele estava muito brilhante e 

recém colorido de vermelho. Quando eu fui à casa dela para conversar e perguntar se eu 

poderia acompanhá-la, ela estava limpando a casa, com uma roupa bem à vontade e com 

uma touca improvisada na cabeça. Perguntei se as pessoas do hotel são educadas, se os 

hóspedes tratam bem os funcionários e ela disse que sim e então voltamos ao assunto do 

estudo. A namorada do filho dela parou de estudar, quer tirar CNH, com o dinheiro da 

rescisão do antigo trabalho. Para Cláudia, isso não é uma boa ideia.  

“Nem carro ela tem! Ela diz que quer tirar carta para alugar um carro e trabalhar de 

aplicativo. Como ela vai gastar o dinheiro dela na carta e num trabalho que ela nem sabe se 

vai dar certo? Em vez de arrumar um emprego e aí com o dinheiro que ela for ganhando, aí 

tirar a carta devagar, daí não acaba com o dinheiro dela... volta a estudar”. 

Quando conversamos sobre as vantagens de voltar a estudar e da possibilidade de 

trocar de cargo, conhecer outra função na área que ela gosta, ela repetia com grande 
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empolgação as coisas que eu falava: “Nossa uma coisa nova, nossa seria maravilhoso!”. 

Perto de nos despedirmos, sua conclusão para o assunto pareceu que estudar ainda estava 

na ordem da impossibilidade: “Nossa, se eu já tivesse estudado, eu já teria acabado. Tô com 

40 anos, tô muito velha. Já pensou? vou acabar com 50". 

Quando chegamos em frente ao hotel, comecei a me despedir, ao que ela me disse: 

"não, essa aí é a entrada dos bambambãs, só os bambambãs entram aí, eu entro lá trás". 

Caminhamos até a parte de trás, Cláudia brincou com o segurança que estava a frente de 

uma porta corta-fogo e entrou. 

 

Trajeto 3: Vitória 

Decidi acompanhar Vitória justamente por conta da memória do episódio e 

interpelação do qual nos duas fomos “vítimas”. Episódio que poderia talvez ser chamado de 

“assédio”, no entanto trazia algumas especificidades. Nós duas juntas havíamos sido 

“confundidas” como garotas de programa por conta de nossa aparência, que ali, naquele 

território de grande fluxo de turismo sexual era diretamente associada à prostituição. 

Quando caminhamos juntas, desde a porta de sua casa no bairro Americanópolis até 

a entrada de seu trabalho na República, o “assédio” não apareceu com um problema que 

merece centralidade. Na verdade, Paula falou mais sobre seu pouco tempo para dedicar-se a 

outras coisas que não o trabalho, seu descontentamento na função que está exercendo, de 

sua vontade de tirar carta de habilitação e receio por seu bairro ser cheio de morros e pelo 

território ser organizado por grupos criminosos. Quando entramos na linha vermelha, único 

momento de transporte superlotado, uma mulher ao nosso lado foi obrigada a ficar 

extremamente próxima ao corpo de um homem, ao que os dois pareciam imóveis, 

praticamente sem respirar. Vitória e eu nos olhamos e em silêncio estávamos partilhando 

sobre quão complicada era a situação em que estava a moça.  

Quando atravessávamos a Av. São Luís, perto de nos despedirmos, Vitória perguntou 

o que eu tenho percebido com a pesquisa. Disse a ela que as mulheres trazem questões 

muito diversas quando falam sobre seus deslocamentos e que o assédio parecia ser algo 

bem comum para muitas delas. “Sério?”, perguntou-me. Comentei de uma das moças que 

participaram do survey e que levava na bolsa um spray e outra que já havia furado um cara 

com uma caneta, porque era frequentemente “assediada”. Vitória fez uma expressão de 
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quem estava bem surpresa e comentou: “Nossa, credo. Que estranho, ela é tão assediada 

assim? Eu hein”. 

Com esses relatos, busquei trazer aspectos que permeiam os deslocamentos diários de 

algumas interlocutoras e que refletem sobre uma temporalidade cotidianos ainda mais repetitiva. 

Dentro da descrição desses deslocamentos – em que o “assédio” esteve ausente – emergiram outros 

atravessamentos que produzem gênero, corpo e articula narrativas raciais e do território, além de 

modos de circular e não circular atrelados a condições materiais, de trabalho e a relações de família.  
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INVISIBILIDADE E VISIBILIDADE: MOBILIDADE E REDES SOCIAIS DE PROFISSIONAIS 
TRANSNACIONAIS 

 
Claudelir Correa Clemente 119 

 
Resumo 
A presente comunicação busca evidenciar redes sociais formadas por profissionais transnacionais, ou expats, 
como são chamados pelo mercado os trabalhadores de empresas transnacionais que circulam pelas cidades do  
mundo,  instalando-se  nestes  locais  por  períodos que  podem  ir  de  semanas  a  anos.  Suas vidas encarnam 
uma intensa mobilidade e, dia a dia, criam e recriam formas de sociabilidade no e pelo movimento.

120
 

 
Palavras-chave: Migração; Multinacionais; Expats; Amizades transnacionais. 

 

A maioria dos estudos sobre globalização concentram-se intensivamente sobre o 

aspecto teórico, chamando nossa atenção para os grandes processos macros que se acredita 

serem os responsáveis pela maneira com que as pessoas vivem suas vidas. Há boas razões 

que justificam essas análises, uma vez que as interconexões globais estão acontecendo em 

nível macro, baseadas em processos abstratos de desterritorialização das relações 

capitalistas, numa lógica de mercado descontrolada e nas tecnologias de informação 

digitalizadas. Esse processo tem recebido, até o momento mais atenção dos especialistas 

globais. No entanto, é estranho que poucos teóricos tenham dado atenção à existência e ao 

impacto de um número crescente de micro interconectividade construída por atores sociais 

individuais através de seus relacionamentos diários e interpessoais. 

Poucos artigos perguntam sobre quais são as contribuições para os processos globais, 

dos trabalhadores de empresas transnacionais que se descolam pelo mundo para fazer valer 

os interesses das suas empresas contratantes. Porque, ao criarem relações interpessoais, em 

vez de serem unidades sem rosto e vulneráveis, eles constituem enormes lacunas do nosso 

conhecimento sobre a globalização. Neste sentido, torna-se necessário a realização de 

estudos em micro, bem como uma investigação antropológica centrada na busca do 

entendimento de como as pessoas atribuem significado e contribuem para construir o 

cotidiano num mundo globalizado. 

                                                      
119
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120
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Partindo do macro da globalização, compreendemos que a circulação de profissionais 

qualificados deve-se a três fatores históricos: a globalização, que multiplicou as trocas 

culturais, econômicas e técnicas; o conhecimento especializado, que se tornou uma das 

principais fontes de produção e reprodução do capitalismo; e o crescimento da riqueza e do 

poder das empresas multinacionais que observamos no final do século XX. 

As multinacionais, sobretudo as americanas, tiveram um papel essencial na formação 

deste quadro laboral transnacional. Cultivando aspectos da nova cultura internacional 

capitalista, fomentaram, no nível da formação pessoal e profissional, um modelo de 

executivo internacional. 

Dos quadros administrativos da empresa International Business Machines 

Corporation (IBM), nos anos 60, assistiríamos à emergência desta mão-de-obra 

internacional, um tipo de dirigente qualificado para as funções internacionais. 

Com constante e rápido desenvolvimento, a International Business criou, em 1949, a 

IBM World Trade Corporation, uma subsidiária inteiramente independente, cujo objetivo era 

aumentar vendas, serviços e produção para além das fronteiras dos Estados Unidos.  

As atividades da IBM World Trade Corporation se estenderam por mais de 150 

países. Contudo, as atividades de produção, fábricas e laboratórios funcionavam em 15 

diferentes países.  

Essas fábricas estavam integradas aos laboratórios de desenvolvimento na França, 

Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Suécia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colômbia, México, 

Canadá, Austrália e Japão.  

Atualmente, constam 29 laboratórios de desenvolvimento que vieram se juntar aos 

cinco dos centros de pesquisa pura onde são realizadas as mais sofisticadas pesquisas 

tecnológicas e que estão localizados em várias regiões do mundo. 

No desenvolvimento destas regiões tivemos, a partir dos anos 60, a atuação de 

dirigentes empenhados em padronizar a produção e o consumo, de acordo com as diretrizes 

da empresa matriz.  

Neste período (dos 60 aos 70), as grandes decisões estratégicas da IBM eram 

tomadas nos Estados Unidos – por exemplo, as relativas aos principais planos de 

investimentos. Também as direções regionais e as filiais nacionais administravam suas redes 

comerciais em função das regras ditadas pela direção mundial norte-americana. Uma grande 
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parte das multinacionais européias adotou este modo de organização nos anos 60.121 Este 

tipo de atuação prática passou a fazer parte das estratégias de outras empresas, e pouco a 

pouco o dirigente internacional foi ganhando visibilidade e importância. Consolidava-se uma 

nova profissão de carreira internacional nos quadros destas empresas.  

 Produto das multinacionais, este tipo de profissional internacional, hoje uma velha 

guarda dos negócios, é reconhecido como o grande desbravador, aquele que derrubou as 

primeiras fronteiras comerciais, missionário de uma cultura empresarial que catequizou 

muitos homens e mulheres e submeteu nações e governos às suas doutrinas. 

Homens de negócios, cuja personalidade portava traços marcantes – expressão de 

poder e glamour , seduziam contemporâneos e novas gerações de jovens dirigentes de 

vários escalões. Tornaram-se sinônimo de prestígio e desfrutariam de uma posição 

dominante em relação aos executivos locais, cujas atividades e poder eram restritos . 

Entre esses homens, encontramos Akio Morita (Sony), Jacques Maisonrouge (IBM) e 

outros que fizeram de seu trabalho um sacerdócio, um permanente serviço prestado à 

empresa multinacional. 

Fizeram carreira na empresa nos tempos em que a permanência numa organização 

até a aposentadoria era algo prestigioso.  

A trajetória de um de nossos entrevistados122, Yoshiro Okawa , ilustra este perfil 

internacional da primeira geração do que hoje conhecemos como profissional transnacional. 

Engajado nas atividades de ampliação de uma empresa japonesa no mundo, Okawa viaja e 

mora em vários lugares. 

 

Comecei a trabalhar na empresa por volta de 1964. Em 1966 sou convidado para 
trabalhos nos Estados Unidos, fico sete anos (de maio de 1966 a novembro de 
1973), depois volto. Em Tóquio fico mais três meses. Convite para partir para 
Londres, lá eu fico de 1974 a 1978 quando fui convidado para trabalhar no Brasil. 
Depois veio Pequim, volto para Tóquio. Em todos esses lugares eu fui responsável 
pela direção industrial de vídeos. Implantei a tecnologia de vídeo cassete em vários 
países, dentre eles no Brasil.

123
 

 

                                                      

121
 Sobre o assunto ver também Wagner, Anne-Catherine. Les nouvelles Élites de la mondialisation. 

122
 Todos os entrevistados tiveram seus nomes mudados para resguardar a identidade dos mesmos. 

123
 Entrevista realizada com Sr Yoshiro Okawa.  
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Okawa conduz seu relato como uma narrativa unidimensional, revelando a solidez de 

seu trabalho. Quando nos descreve esta experiência, parece fazer parte de um tempo linear, 

sem conflitos, dificuldades ou contradições. 

Demonstra-se como sujeito de seu próprio destino profissional. Ele foi convidado 

para trabalhar em outros lugares. Ele pôde escolher ficar ou partir, mas os desafios de um 

novo mercado lhe agradavam, estar disponível à mobilidade geográfica era algo que fazia 

parte de seus hábitos. Então, aceitava os convites. 

Pode-se sentir, efetivamente, que Okawa ainda tinha, naquele momento empresarial, 

a possibilidade de decidir sobre sua vida profissional. De fato, a geração de profissionais 

internacionais produzida no fordismo desfrutou de estabilidade e de projetos de longo 

prazo. 

Herdeiro desta geração, Roger Granier passou quase 35 anos trabalhando na rede da 

mesma empresa, em filiais das cidades francesas. Deslocava-se internamente e almejava um 

posto no exterior. Acompanhemos seu relato: 

 

Profissionalmente, é muito importante. Você pode ficar na mesma cidade, no 
mesmo lugar, na mesma companhia... Bom, não é exatamente a minha concepção 
do trabalho. Eu prefiro mudar de trabalho, de lugar, de cidade, acho que é melhor 
para a cabeça. Bom! Mas desde o início eu pedi para a  empresa  me deixar 
trabalhar no exterior. A cada cinco anos estou pedindo para a SG: eu gostaria de 
trabalhar no exterior... outro país... e cada vez eu escutava “É, mas você faz um 
bom trabalho na França”. E um dia o chefe de recursos humanos me chamou e 
disse: “Tenho algo para você na América Latina, Brasil”. Eu já tinha 53 anos, mas 
aceitei o desafio. Aposentar-me tendo uma experiência de direção internacional é 
tudo que eu quis. 

124
 

 

A conquista de um posto no exterior, como diretor, simbolizou para Roger Granier 

uma guinada na carreira e novos ganhos pessoais e profissionais. 

Sua transferência ocorreu quando, segundo ele, já estava havia 35 anos na empresa. 

Foram 35 anos trabalhando em um país de economia estável. Como todos os seus 

contemporâneos e conterrâneos, havia experimentado as benesses de um Estado de bem-

estar social e do capitalismo desenvolvido. 

                                                      
124

 Entrevista concedida pelo Sr. Roger Granier 
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Para alguém nesta situação, o que significaria um cargo internacional no Brasil, país 

conhecido por suas desigualdades, pela falta de segurança, enfim, com todas as dificuldades 

de um país chamado de terceiro mundo e que ainda são sentidas em pleno novo milênio? 

Roger reflete sobre sua  experiência no Brasil: 

 

Na França, se nós temos problemas, fazemos uma reunião, duas reuniões, dezenas 
de reuniões, aqui e ali, e as coisas levam um tempo para mudar. Aqui, as coisas são 
mais rápidas. Os brasileiros aceitam mudanças com mais facilidade que o francês. 
Bom, aqui é tipo management diferente. Aqui, para mim, ao mesmo tempo é uma 
qualidade, mas também uma dificuldade. A dificuldade é que a gente tem que 
mudar rápido. Os brasileiros mudam de caminho rapidamente e se adaptam 
também com a mesma rapidez. Eu aprendi com isso. Na França, para mudar algo, 
tem que agendar reunião com sindicato, reunir com o sindicato, reunir com as 
pessoas da empresa, tudo isso para um simples problema. Aqui, no Brasil, tem mais 
flexibilidade. Não que na França não tenhamos flexibilidade, mas o francês tem um 
problema, ele tem “certitude”. Sempre nos prendemos aos nossos séculos de 
história, mas é preciso ter cuidado. 

 

Roger Granier começou a trabalhar em tempos fordistas. Paradoxalmente, porém, 

em seu relato observamos que a experiência de um Brasil flexível, de sindicatos frágeis e de 

relações de trabalho maleáveis refletia mudanças que estavam ocorrendo no regime de 

acumulação capitalista e que atingiriam a vida de profissionais como ele. Em outros termos, 

o trabalho no Brasil revelava a flexibilização do trabalho e da produção. 

Há muito que o capitalismo, como Roger, encheu-se das reuniões com sindicatos. 

Este fato demonstra a transição do fordismo para a acumulação flexível, que antecede as 

inquietações de nosso entrevistado. 

Seu relato é nosso engate para ampliarmos nossas reflexões para abranger uma 

discussão acerca da acumulação flexível e seu impacto sobre o perfil deste trabalhador – 

que, agora, não era mais internacional, no sentido de estar entre nações, mas transnacional, 

no sentido de que tal pessoa trabalha e atua para um capital que está em todos os lugares. 

Na medida em que falamos de transnacionalização, vale citar Canclini: 

 
A transnacionalização é um processo que se forma mediante a internacionalização 
da economia e da cultura, mas que dá alguns passos além a partir da metade do 
século XX, ao gerar organismos, empresas e movimentos cuja sede não se encontra 
exclusivamente numa nação. A Philips, a Ford, a Peugeout abarcam vários países e 
se movem com bastante independência em relação aos Estados e às populações a 
que se vinculam.(Canclini, 2003 :42)  
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A esta dispersão da empresa pelo mundo agrega-se imposição aos empregados de 

mudanças rápidas, principalmente no que se refere as condições de trabalho. Assim, 

flexibilização passou a ser o novo mandamento do capitalismo para as nações, culturas e 

povos e para o mundo do trabalho. 

O trabalho flexibiliza-se : se em tempos fordistas a carreira profissional era produzida 

no longo prazo, assistíamos agora à aposentadoria do trabalhador que estava fixo em um só 

local. 

Na era flexível, “o trabalho, a carreira tradicional, que avança passo a passo pelos 

corredores de uma ou duas instituições” acaba fenecendo.125 

No lugar da acomodação fordista, o dinamismo e a versatilidade daqueles que estão 

dispostos a quase tudo. Entretanto, nem todos da turma do “quase tudo” serão 

aproveitados no sistema. Na verdade, as novas tecnologias de produção exigiram a entrada 

em ação do pensamento, aumentado a importância dos recursos do cérebro humano no 

processo de trabalho. 

Quanto ao profissional transnacional, novas competências são exigidas, sobretudo as 

ligadas ao dinamismo e à versatilidade. O trabalho passa a ser marcado pelo curto prazo.  

A geração de Thomas Lainé conhece bem esses princípios de flexibilização e curto 

prazo. Sua trajetória profissional revela dados sobre esta questão. Assim relata: 

 

Com 22 anos eu tive meu primeiro emprego fora da França. Assumi um cargo de 
apoio num Banco Francês em Tóquio, fiquei um ano e meio e tive a oportunidade 
de ser contratado por um Banco americano, o Morgan Stanley. Fiquei no Morgan 
por mais dois anos, saí e fui contratado por uma empresa farmacêutica francesa, 
em Paris, chamada Aventi, em que fiquei mais quatro anos como controlador 

financeiro. Então fui contratado.126  
 

Com uma vida profissional marcada por trocas de emprego, Thomas Lainé seguiu seu 

caminho profissional. No seu entender, era natural mudar de empresa quando esta não 

correspondia, naquele momento, aos interesses do profissional. Da mesma forma, 
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considerava normal a empresa não querer ficar com um trabalhador que não atendia a seus 

interesses.  

Ressaltava, ainda, que um profissional como ele deveria ter várias experiências 

internacionais de trabalho, em diversos países, sendo isto o que lhe daria um perfil 

transnacional. 

 

Habitando o movimento : o apoio das redes pessoais 

Voltar-se para experiência destes trabalhadores de empresas transnacionais que se 

tornam capazes de estar aqui e de estar lá, capazes de entrar num universo de normas que 

lhes são diferentes, relacionar-se com elas, ressignificá-las a favor de seus interesses ou, 

simplesmente, não se envolver, permite de compreender novas configurações  sociais  e 

simbólicas que emergem na atualidade.  

Emersos nos nós centrais da tão falada globalização, suas experiências pessoais 

podem dizer muito sobre, o quanto,  os relacionamentos humanos são ainda suporte da 

mobilidade do capital, e estão além dele.As  narrativas a seguir dar-nos-á uma idéia de 

outras relações sociais não mediadas pelo fator economico. : 

Thomas Lainé um  entrevistado relembra: 

 

Quando estava organizando minha mudança para o Brasil, contatei um amigo. Ele 
também passou por aqui, a trabalho, agora não está mais. Mas ele me ajudou mais 
que a empresa. Estive a primeira vez, para conhecer São Paulo, em janeiro, e 
depois voltei em maio, para ficar. Em janeiro, meu amigo foi nos pegar no 
aeroporto. Estávamos eu e minha esposa. Passamos o final de semana na casa dele 
e deu tempo de encontrar um hotel mais agradável para ficarmos na região da 
Paulista, porque a indicação de hotel da empresa nós não gostamos.  

 

O entrevistado Ralf Wolf também enfatizou a importância dos amigos e colegas neste 

início de estada. Acompanhe seu relato: 

 

Eu vivia pedindo para vir para o Brasil ou Argentina. Ficava ligando para meu sócio 
daqui de São Paulo. E um dia, em uma destas ligações, ele disse: Temos um projeto, 
você deve estar aqui no dia 27 de dezembro. Isso era alguns dias antes da data 
anunciada. Pensei: iria perder meu ano novo em Paris, não veria os fogos e a Torre 
Eiffel da janela de meu apartamento. Eu daria uma festa. Mas aceitei. E envolvi 
mais dois outros amigos do mesmo trabalho, um espanhol e um romeno, que 
também estavam em Paris, neste projeto do Brasil e aqui [São Paulo] chegamos no 
dia 27 de dezembro. Trabalhamos até 30 de dezembro e iniciamos o novo projeto 
com o cliente brasileiro [banco brasileiro] em 3 de janeiro. 
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Nestes primeiros quatro dias, trabalhamos o dia inteiro, mas eu queria conhecer a 
cidade, curiosidade, sabe?, Andar pelas ruas. Mas tinha receio e, ao mesmo tempo, 
muita curiosidade. O amigo espanhol e o romeno a mesma coisa; resolvemos sair 
juntos.  
 

Ralf é solteiro, assim como estes seus amigos, e também resolveram, naquele 

momento, partilhar a experiência de conhecer juntos a nova cidade. 

Quando não há laços de amizade no novo lugar, a maneira encontrada pelos 

estrangeiros é constituí-los. No que toca a este aspecto, pode-se exemplificar com o que 

ocorreu com a entrevistada, a norte americana Laura Ken: 

 

Eu estava recém-separada e fui chamada para trabalhar na Internet Security do 
Brasil. Fiquei alguns meses sem vida social. Com o tempo, comecei a sair para 
happy hours com outros amigos americanos. Foi importante este momento, eu 
estava recomeçando a vida e com o tempo essas pessoas tornaram-se amigas não 

só para final de expediente, mas para outros momentos .  
 

A amizade não diverge do modo de vida dos trabalhadores transnacionais. Observa-

se que mesmo que estes façam intensas viagens, efetuem contínuas mudanças de moradia e 

de país, seus vínculos de amizade estão entre os mais duradouros. Na verdade, é porque 

este sentimento pressupõe abertura e liberdade.  

 

Temos plena consciência que o encontro foi significativo. Mas não desejamos 
prolongá-lo ilimitadamente. Sabemos que sua natureza é descontínua. Isto não 
quer dizer que não desejamos tornar a encontrar o amigo. A simpatia de um 
encontro projeta-se no futuro, quer reencontrar, é uma experiência global, de 
completeza. Mesmo que aconteça num instante e só dure um instante, abraça a 
diversidade caótica da nossa vida e lhe impõe ordem, confere-lhe significado.( 
Alberoni, 1993 :18) 

 

Sabe-se que muitos dos momentos da vida de um trabalhador transnacional são 

marcados por descontinuidades: ora está em São Paulo, ora em Madri. Nestes 

deslocamentos, muitos dos vínculos locais desmaterializam-se, mas algo permanece, e este 

algo é a amizade que, entre estas pessoas, ganha dimensão transnacional. 

 

A afinidade profunda que sentimos com o outro durante o encontro não resulta do 
fato de que ele está buscando exatamente as mesmas coisas que nós, que tem os 
nossos mesmos objetivos e nossos mesmos desejos. O encontro é reconhecer uma 
identidade ou uma semelhança. É perceber que o outro nos complementa e nós 
nos complementamos (...). O encontro é percorrer um trecho de estradas juntos no 
sentido da própria identidade, no sentido da descoberta daquilo que, para cada 
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um, é a coisa mais importante. No encontro nós descobrimos que estamos lado a 
lado contra uma obscuridade ou um inimigo.( Alberoni, 1993 :14)  

 

Contatos e vínculos são reativados para que o trajeto se conclua com poucas 

dificuldades. Eles fornecem o confortável espaço da amizade, lugar de escuta e de 

aconselhamento fraternal. Muitas vezes, proporcionam um suporte afetivo. Essas relações 

de amizade podem extrapolar o que entendemos por relações úteis para os negócios, pois 

podem assumir outros significados. 

A respeito, Claire Bidart afirma: 

 

A amizade, por mais que seja uma relação pessoal, porta um conteúdo social. Por 
meio da amizade, os indivíduos podem reconhecer as diferenças, aprendem a se 
situar, afiliar-se, a negociar seu lugar na sociedade. As relações pessoais constituem 
um intermediário entre o indivíduo e a sociedade. A amizade constrói pontos de 
ligação entre grupos sociais. Ela contém tudo que podemos qualificar como vínculo 
social. (Bidart, 1997 :7)  

 

O amigo de Thomas Lainé não tinha nenhuma relação de trabalho com ele. Thomas 

deixou subentendido que esta amizade havia brotado de antigos encontros na França, em 

que eles, na companhia de outros amigos, partilhavam coisas da amizade. Assim, o amigo foi 

espontâneo no convite e no desejo de acompanhá-lo em São Paulo. 

A amizade permite a circulação de idéias, de expectativas, de modos de cultura. 

Quando firmam uma amizade, os indivíduos fazem referências a imagens, a regras de 

conduta e modos de comportamento usual que fundamentam a relação. Quanto à dimensão 

transnacional destes vínculos, ela  reforça a existência de um espaço social muito mais largo 

que o local. 

Na maioria dos casos, essas amizades ocorrem entre aqueles que vivem a mesma 

situação: a de mobilidade espacial relacionada ao trabalho. São laços constituídos no que se 

tem em comum e mantidos por meio da presença (face a face), de tecnologias 

comunicacionais, como correio eletrônico e telefone, e por meio de viagens partilhadas. 

Podem sobreviver ao tempo e não se limitam a espaços: a própria amizade fornece o 

território afetivo que independe do espaço material. O campo da amizade, na chamada era 

da globalização, abre às ciências sociais novos caminhos em que é possível visualizar, para 
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além da mobilidade econômica do capital, a face humana da globalização seus conteúdo de 

suas relações sociais. 

O sociólogo Paul Kennedy (2004), analisa a amizade entre engenheiros e arquitetos 

que, em algum momento, haviam trabalhado no estrangeiro (na indústria de desenhos de 

edifício). Com base nas experiências transnacionais, observou os fatores que permitiram 

constituir vínculos de amizade viável que, com o passar do tempo, estenderam-se em redes, 

alargando-se no cotidiano global. 

Por sua vez, Kennedy constatou que  não se encontra, por parte de profissionais 

transnacionais, expectativa de encontrar compatriotas no novo local e de fortalecer vínculos 

ligados à sua identidade cultural e nacional no novo país. Alguns dos profissionais contatam 

e têm algum tipo de vínculo com compatriotas que estão fixados permanentemente no país 

de acolhida, mas se observa que são vínculos frágeis, no sentido de serem pouco cultivados 

ou pouco estimulados. O que se evidencia é que buscam aqueles que vivem a mesma 

condição de mobilidade transnacional. 

Assim fala um ex-profissional transnacional, hoje empresário: 

 

Quando você é um profissional internacional, você não é um viajante qualquer. 
Você tem memória de todas as suas viagens, sua vida é uma história de viagens. 
Viagens em que, na maioria das vezes, descobre novos amigos. Amigos que viajam, 
também. Sinto falta destas intensas viagens em que fazia amizade com 
profissionais como eu no avião, nos aeroportos e nas cidades. Conversávamos 
sobre tudo. Hoje, reduzi as viagens e tenho tido pouco tempo para conhecer novos 
amigos (Okawa). 

 

O fato de trabalhar em empresas de perfil transnacional, cujo time de trabalhadores 

é multiétnico, contribui para marcar um circuito de amizades, mas não fecha outras 

possibilidades. 

Ao lado das empresas transnacionais, podem ser encontradas assessorias 

especializadas em profissionais transnacionais, que elas chamam de expatriados. Estas 

assessorias têm uma contribuição importante na promoção de um tipo de capital social, ou 

seja, encontros sociais cujo interesse é ampliar as amizades e contatos dos profissionais que 

circulam pelo mundo. Na maioria das vezes, predomina um tipo de sociabilidade utilitária, 

mas que pode transformar-se em verdadeira amizade, para além dos fins lucrativos. 
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Laura Ken, fundadora de um site, um tipo assessoria a expatriados que promove 

encontros, eventos e networks entre trabalhadores estrangeiros, descreve a formação da 

página e alguns de seus objetivos: 

 

Eu encontrava com amigos americanos, todas as primeiras terças feiras do mês, no 
final do expediente. Fazíamos nosso happy hour, mas começamos a sentir falta de 
pessoas de outras nacionalidades. Estávamos no Brasil e gostávamos da ideia de 
conhecer a gente local, e também chineses, holandeses. Então, comecei a fazer 
relatórios sobre os encontros, dizendo quem tinha bebido demais, quem tinha 
dançado como uma louca, quem tinha sido compensado com descanso e 
relaxamento depois de um dia intenso de trabalho. As pessoas gostaram e 
começaram a enviar os amigos de sua rede, depois estas e seus amigos começaram 
a participar destes encontros de terça, para contar um pouco do seu dia-a-dia de 
trabalho no exterior. A partir daí, comecei a ser requisitada para organizar festas e 
encontros maiores. Gostei da idéia e formei esta empresa de tipo ferramenta. 
Ferramenta para trabalhadores estrangeiros que querem encontrar pessoas, fazer 
amizade e também serve para encontrar o amor, futuros parceiros e parceiras. 

 

O site é um ponto de encontro. Como o de Laura, há vários outros e são opção para 

aqueles que querem ampliar seus contatos sociais, sejam eles de conteúdo fraternal ou de 

“amizade de negócios”. 

O perfil cosmopolita é hegemônico entre aqueles que consultam e freqüentam festas 

e encontros indicados pelo site. Mesmo as pessoas locais e nacionais já fizeram viagens a 

trabalho para o exterior. 

Constatei este dado nas participações que tive em encontros promovidos por dois 

destes sites. Lá encontrei brasileiros que descreveram suas experiências de trabalho no 

exterior. 

 

Considerações finais 

Embora aos profissionais pareça faltar o senso claro de unidade coletiva, seus 

vinculos sociais estas redes demonstram um grau alto de sociabilidade e uma capacidade 

indubitável para gerar e fomentar relações de amizade transnacionais. Para concretiza-las 

usam de todos os recursos disponiveis de sua vida profissional, neste caso não é possível 

negar que a empresa transnacional é agenciadora central desta rede, mas por vezes 

observa-se zonas de escape e sem duvida os vinculos de amizade pertecem a esta categoria. 
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Assim, neste contexto transnacional, observou-se um redimensionamento do 

território da amizade, ressaltando-se suas possibilidades para além dos interesses 

empresariais. 

Por meio destas experiências de amizade, essas pessoas puderam vivenciar relações 

sociais fundamentais para quem vive deslocando-se pelo mundo. É neste território-amigo 

que se fez presente a afeição, a generosidade e a segurança buscadas nos primeiros dias ou 

meses de novo país.  

Paul Kennedy127 em amplo debate com teóricos da globalização reafirma o poder dos 

relacionamentos sociais no centro de suas análises. Kennedy analisando o teórico Shaw_, 

observa que todo tipo de relacionamento social está ficando cada vez mais universal e 

amarrado em relações globais . Nos faz entender que a sociedade global existe onde os 

relacionamentos globais são suficientemente fortes e estabelecidos para serem definidos 

como o contexto maior dos relacionamentos sociais , embora este campo de relações sociais 

abranja também outros sistemas específicos que permanecem local, étnico ou nacional em 

seus interesses. Kennedy reforça que é sempre as qualidades das pessoas como seres sociais 

que transcende e transgredi fronteiras e burocracias. Além disso, “o processo de formar 

relacionamentos novos que atravessam as fronteiras, tendo em seu núcleo o esforço para 

encontrar significados comuns nos encontros humanos »128, foi sempre fundamental para a 

experiência social. 
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COMIDA COMO ALTERNATIVA: APONTAMENTOS SOBRE EMPREENDEDORISMO NAS 
COZINHAS TRANSMIGRANTES DE SÃO PAULO 

 

Rafaela Gava Etechebere129 
 

Em um passeio noturno pela rua Augusta, um letreiro luminoso sinaliza o Calçadão 

Urbanóide. Ao entrar no grande estacionamento de food park, a direita, vemos um espaço 

de comercialização de drinques e a esquerda, de frente para esse estabelecimento, um casal 

sírio vende chá de hortelã, preparos na saj, entre outros alimentos. Subindo um pouco, vejo 

pad thai e temakis, sendo vendidos próximos a um espaço indiano que prepara pratos 

asiáticos vegetarianos, ao lado de uma taqueria mexicana e de frente a um húngaro, que 

prepara sopas veganas de tomate e lángos. Ao continuar o caminho até a rua Frei Caneca, 

ainda encontra-se, um peruano vendendo ceviche, uma colombiana vendendo empanadas e 

no final um barraca de comidas árabes, vendidas em grandes tamanhos e porções. 

Já em um domingo, no o final da "Av. Paulista fechada", virando na rua Dr. Rafael de 

Barros, o tradicional restaurante e rotisseria árabe Halim recebe seus clientes com esfihas, 

pães, pastas e doces nas vitrines, que estão lá para atender aqueles que querem levar os 

pratos pra viagem e fazem promessas para aqueles que trouxeram a família para aproveitar 

os preparos no salão. Colado ao restaurante árabe que compõe o cenário paulistano a quase 

meio século, está uma franquia do dinâmico e popular restaurante de comida japonesa, 

Sukiya. Mas se os pratos quentes e rápidos do Sukiya ainda não são a experiência japonesa 

que se procura, na rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, todos os finais de semana, 

arte, artesanato e dividem espaço com takoyaki, okonomiyaki, bao, yakisoba, moti, guioza 

(gigante) entre outras comidas orientais. Ou ainda, se for uma experiência latino-americana 

que está procurando, na Praça da Kantuta, salteñas, salchipapas, pollo a la broaster e outros 

pratos bolivianos, estão em barracas próximas a venda de, também, artes e artesanatos 

vindo dos Andes. 

Mas as imigrações de São Paulo não são vividas somente através dos restaurantes e 

das feiras. A Festa de São Vito, no Brás, em junho, Festa de Nossa Senhora Achiropita, no 
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Bixiga, em agosto, Festa de San Genaro, na Mooca, em setembro, além comporem a agenda 

católica das comemorações paulistanas, estão na “Agenda Gastronômica da Cidade de São 

Paulo”130 e deslocam pessoas da cidade e do interior do estado para provarem de preparos 

“autênticos” das nonas italianas. A agenda gastronômica também traz o Festival do Ano 

Novo Chinês, em fevereiro; o Festival do Ceviche, o Festival de Tacos e o Festival de Cultura 

Andino Yunza, em março; Festival de Gastronomia Portuguesa, em setembro. 

Se vivendo na cidade, o tempo e o deslocamento são problemáticos para 

experimentar as comidas e cozinhas apresentadas até aqui, os aplicativos Ifood, Uber Eats e 

Rappi, organizam algumas cozinhas nacionais e trazem opções de delivery de comida típicas, 

preparadas por imigrantes que vivem na cidade. No cotidiano da cidade, é bem provável que, 

mesmo sem saber, o paulistano conviva com receitas de imigrantes que empreenderam em 

estabelecimentos gastronômicos, seja nos últimos anos ou no século passado. 

Estas mobilidades reconfiguram a escala da cidade, formulam conexões 

transnacionais, firmam associações e instituições em torno de identidades étnicas e 

diaspóricas, criando, assim, novas conformações econômicas, culturais, políticas e sociais 

visíveis na paisagem urbana e nas relações travadas no cotidiano da metrópole. Nos mais de 

quatro séculos e meio da cidade, além da diversidade nacional ser a marca da história, da 

economia, do urbanismo, também é marca da gastronomia paulistana. Como nas descrições 

anteriores, na “Antologia da Alimentação no Brasil”, organizada por Camara Cascudo, Arroyo 

(1962) caracteriza São Paulo como uma encruzilhada do mundo, rica de valores culturais em 

termos de alimentação, ao trazer as pizzarias italianas, os restaurantes árabes, a cozinha 

espanhola, as casas portuguesas, a comercialização de comidas japonesas, como meio de 

degustar e digerir a cidade. 

A criação de um imaginário de uma “terra de oportunidades” e uma cidade de 

“vocação acolhedora” da diversidade131, faz com que São Paulo continue a receber 

diversos imigrantes de diferentes nacionalidades. Levando em conta continuidades e 

descontinuidades dos processos de acolhida, vemos uma diversificação nos passaportes que 

circulam na cidade daqueles que lá estabeleceram residência no século XXI.  De acordo com 
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o Estadão Dados132, foram 292.288 estrangeiros se mudaram para São Paulo entre 2001 e 

2017. Para os que chegam, a gastronomia aparece como uma possibilidade de fonte de 

renda e como meio de apresentar sua cultura. Para os paulistanos, um meio de descobrir 

novas experiências gastronômicas. 

Tendo como objeto de investigação do meu trabalho os circuitos gastronômicos 

imigrantes na cidade de São Paulo, procurei em uma pesquisa prévia, realizada entre os 

meses de agosto e novembro de 2019, identificar os atores (pessoas e instituições) e as 

dinâmicas que interseccionam vivências transnacionais na cidade às experiências de 

brasileiros e imigrantes com a gastronomia de outras nacionalidades e etnias. Nesse primeiro 

momento, dirigi minha atenção aos restaurantes de imigrantes de diversas nacionalidades e 

nas atividades realizadas por ONGs, Migraflix em especial, Organização Internacional para as 

Migrações, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e pela Prefeitura de São 

Paulo. 

Para entender a dinâmica dos restaurantes imigrantes, após várias visitas como 

cliente, me ofereci como funcionária voluntária, para iniciar o que havia idealizado 

inicialmente como o campo para a pesquisa. Após esse requerimento, nos três restaurantes 

selecionados, Congolinária, Hwang to Gil e Ríncon Yungueño, fui tratada com grande 

desconfiança. No primeiro, por ser pesquisadora. No segundo, por ser confundida com 

repórteres que, anteriormente, colocaram a dona do restaurante em grande dificuldade 

com a vigilância sanitária. No terceiro, fui associada diretamente como uma agente estatal, o 

que sinalizaria problemas para o restaurante. Entretanto, quando questionei se poderia 

continuar a frequentar o lugar como cliente, explicitando que seria para fins de pesquisa, 

eles se mostraram receptivos, até disponíveis para entrevistas. 

Além de frequentar os restaurantes, nesse período, levantei o perfil de alguns 

imigrantes que abriram restaurantes na cidade e foi perceptível que se tratavam de poucos 

chefes de cozinha. Pitchou era advogado no Congo e partir de seu deslocamento forçado por 

fronteiras internacionais Luambo Pitchou passou a compor o grupo de 10.522 refugiados que 

                                                      

132
 https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-face-da-imigracao-nos-464-anos-de-sao-

paulo,70002158825 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-face-da-imigracao-nos-464-anos-de-sao-paulo,70002158825
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-face-da-imigracao-nos-464-anos-de-sao-paulo,70002158825
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vivem no Brasil133. Nos dez anos em que vive em São Paulo, Luambo Pitchou trabalhou como 

manobrista de empilhadeira, professor de francês, palestrante motivacional e se engajou em 

inúmeros eventos de militância e atividades culturais ligadas à elas. Dentre eles, preparou e 

comercializou comidas do Congo em uma feira de imigrantes. Nessa feira, reparou que os 

brasileiros gostaram muito da comida preparada por ele e se tornou uma via de abertura 

para conversar com os brasileiros não só sobre os pratos, mas sobre as vivências congolesas, 

seus deslocamentos e conflitos. Em 2017, com auxílio de um financiamento coletivo, numa 

convergência de ativismos que relacionavam visibilidade dos refugiados, combate à 

discriminação racial e veganismo, o advogado abriu o Congolinária, um restaurante de pratos 

congoleses sem nenhum derivado animal em Perdizes. 

Talal é engenheiro mecânico chegou ao Brasil acompanhado da esposa e dos 

filhos, sem falar uma palavra em português. No dia do aniversário de sua filha, fez uma festa 

com pratos típicos e amigos brasileiros disseram que a comida era muito boa e perguntaram 

ao sírio não ele venderia alguns pratos, já que no Brasil as pessoas gostam muito de 

experimentar. Também com financiamento coletivo, conseguiu montar seu restaurante. 

Edgard Villar chegou a São Paulo vindo do Perú, com poucos centavos nos bolsos e com “a 

esperança de trabalhar, progredir e crescer”; foi assim que começou a vender artesanatos 

na Rua 25 de março. Depois de perder todos os produtos para a Polícia Metropolitana, 

começou a vender comida na rua e hoje seu restaurante Rinconcito Peruano tem nove 

unidades. 

Assim como esses imigrantes e refugiados com histórias de sucesso, encontrei 

também professores, terapeutas ocupacionais, produtores de evento, farmacêuticos, 

entre outros profissionais que não tinham suas carreiras vinculadas à gastronomia. Em 

comum, o ponto de virada de todas as narrativas para a abertura de seus restaurantes estava 

vinculada à dificuldade em encontrar um trabalho no Brasil. Alguns, afirmam que a 

dificuldade com a língua portuguesa, pareceu ser um obstáculo intransponível para os 

empregadores brasileiros. Outros, principalmente com formação universitária, vêem nas 

burocracias para a revalidação de diplomas um problema constrangedor no momento de 

                                                      

133
 Dados da Nações Unidas do fim de 2018. https://nacoesunidas.org/acnur-lanca-na-quinta-30-perfil-

socioeconomico- de-pessoas-refugiadas-no-brasil/  

https://nacoesunidas.org/acnur-lanca-na-quinta-30-perfil-socioeconomico-%20de-pessoas-refugiadas-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/acnur-lanca-na-quinta-30-perfil-socioeconomico-%20de-pessoas-refugiadas-no-brasil/
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procurar trabalhos em sua área de formação. Além disso, a falta de reconhecimento de suas 

experiências laborais prévias, designando trabalhadores qualificados para serviços de menos 

prestígio e que exigiriam menos qualificação, também apareceu como um fator de 

dificuldade na inserção no mercado de trabalho (formal). Isso sobre aqueles que conseguem 

algum trabalho. 

Ainda em relação ao mercado de trabalho, outro ponto que me chamou a atenção foi 

que esses imigrantes, mesmo iniciando um negócio no setor da alimentação, muitas vezes 

eles próprios à frente das cozinhas, não eram considerados chefes ou cozinheiros, mas 

empreendedores. A partir da bibliografia da sociologia do trabalho e de informações do 

SEBRAE, caracterizo como empreendedor aqueles que possuem qualidades como 

“criatividade”, “inovação” e “flexibilidade”, informadas através de uma concepção de 

“autonomia”, na qual o trabalhador passa a assumir todos os riscos de sua manutenção 

financeira e de sua empresa, de acordo com os ditames neoliberais de flexibilização do 

trabalho. 

Segundo dados do IBGE, divulgados em outubro de 2019, a taxa de desemprego no 

Brasil está em 11,8%, contando 12,5 milhões de desocupados134. De acordo com a 

pesquisa, há novos recordes no total de pessoas atuando por conta própria ou sem carteira 

assinada no setor privado. O país alcançou o ápice de 38,806 milhões de trabalhadores 

informais, o equivalente a uma taxa de informalidade de 41,4%, a mais elevada já vista. 

Dentre eles, estão os imigrantes que encontraram na “solução empreendedora” um meio de 

suprir suas necessidades135.  O glamour pintado nas manchetes e nas narrativas de 

superação, disfarçam as poucas opções no mercado formal, a precariedade e a alto risco 

implicados no início de um empreendimento no Brasil. 

 

Pensando empreendedorismo e imigração 

O Pateo do Collegio, na região central da cidade, recebeu nos dias 26 e 27 de 

setembro a 1ª Feira de Empreendedorismo Imigrante da Prefeitura de São Paulo. O evento 

                                                      
134

 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-desemprego-fica-em-11-8-e-brasil-tem-12-5- 
milhoes-de-desocupados-aponta-ibge,70003070987   
135

 https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/07/epoca-negocios-governo-prepara- 
acoes-de-estimulo-a-empreendedorismo.html  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-desemprego-fica-em-11-8-e-brasil-tem-12-5-%20milhoes-de-desocupados-aponta-ibge,70003070987
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-desemprego-fica-em-11-8-e-brasil-tem-12-5-%20milhoes-de-desocupados-aponta-ibge,70003070987
https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/07/epoca-negocios-governo-prepara-%20acoes-de-estimulo-a-empreendedorismo.html
https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/07/epoca-negocios-governo-prepara-%20acoes-de-estimulo-a-empreendedorismo.html


376 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

teve como objetivo incentivar a empregabilidade e a geração de renda do público imigrante 

por meio do empreendedorismo. Lá estavam presentes a equipe técnica do Cate (Centro de 

Apoio ao Trabalho e Empreendedorism) encarregada da formalização dos empreendedores 

imigrantes como MEI (Microempreendedor Individual); a equipe técnica da Ade Sampa 

(Agência São Paulo de Desenvolvimento) orientando sobre capacitação para o 

empreendedor; o Programa Mãos e Mentes Paulistanas para orientar sobre como fazer parte 

do e participar dos futuros eventos promovidos pela Prefeitura de São Paulo; além do Centro 

de Referência e Atendimento para Imigrante (CRAI) e da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania, oferecendo orientação sobre regularização e acesso a direitos e 

serviços públicos. 

O evento também contou com exposição e comercialização de produtos artesanais 

de participantes do Mãos e Mentes Paulistanas136, atrações artísticas e musicais do Kollasuyu 

Maya, de tradição boliviana, Sarau dos Imigrantes e Salam Al Sayyed, com músicas oriundas 

da Palestina. Além de seleção de barracas de comida de rua venezuelana, boliviana e síria. 

Por ser uma atividade intersecretarial da Prefeitura, três secretários, representando as 

pastas da Cultura, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Direito Humanos e 

Cidadania, discursaram. Em um tom pré-eleitoral, enviando saudações do prefeito Bruno 

Covas, homenagens as cônsules presentes (no caso, do Peru, da Suíça e do Haiti), onde se 

exaltou São Paulo como uma cidade cosmopolita, que aceita os imigrantes de braços abertos 

e procura incluir os imigrantes em empregos dignos e na aventura do empreendedorismo, 

me chamou a atenção na fala do secretário da Cultura uma frase em que ele enfatiza, num 

contexto sobre trabalho, a obrigatoriedade do imigrante em contribuir com a cidade que o 

acolheu. 

O discurso sobre a “obrigatoriedade da contribuição” do imigrante por meio do 

trabalho me deslocou prontamente à resposta que Sayad (1998) dá a pergunta “do quê” 

seria um imigrante. Na análise do autor um imigrante se definiria essencialmente como uma 

força de trabalho, uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito. E em virtude 

                                                      
136

 Programa que tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de artesãos e manualistas, 
além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local. 
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desse princípio, um trabalhador imigrante (sendo que trabalhador e imigrante são, neste 

caso, quase um pleonasmo) teria sua estadia autorizada inteiramente sujeita ao trabalho. E 

sua própria condição como homem está subordinada  a sua condição como imigrante e, 

seguindo sua linha argumentativa, é o trabalho que o fez “nascer” como imigrante, que o fez 

existir e é ele, quando termina, que faz “morrer” o imigrante, que decreta sua negação ou 

que o empurra para o não-ser. 

Sendo o trabalho a própria justificativa do imigrante, o imigrante desempregado, 

“incapaz” de contribuir com a nação que o acolheu é um paradoxo em si para Sayad(1998). 

Num cenário em que, segundo o IBGE, 12,8 milhões de brasileiros seguem desempregados e 

que nas últimas análises realizadas em 2017, coordenadas por Leonardo Cavalcanti, no 

Observatório das Migrações Internacionais (ObMigra), com o apoio do Conselho Nacional da 

Imigração (Cnig) e do Ministério do Trabalho, o número de contratações de imigrantes caiu 

13% em relação aos anos anteriores e muitos imigrantes passaram a viver como um 

paradoxo. Principalmente no mapeamento do mercado formal. Na pesquisa a ObMigra, 

outro dado se sobressai: uma queda entre imigrantes empregados no trabalho formal com 

ensino superior, sendo eles somente 30% entre os empregados. 

O trabalho que realizo ainda está num primeiro momento de mapeamento das 

relações que emaranham deslocamentos transnacionais, gastronomias e inserção no 

mercado de trabalho via empreendedorismo. No entanto, alguns caminhos já figuram como 

possibilidades de investigação e alguns questionamentos parecem interessantes para esse 

momento da pesquisa. O principal deles  diz respeito a intersecção de classe e escolaridade 

dos imigrantes e refugiados que iniciam empreendimentos no Brasil. Não se identificando 

com os trabalhos designados aos imigrantes, geralmente trabalhos precários, insalubres, de 

pouco retorno financeiro e pessoal, “que brasileiro não quer”, essas pessoas com maior 

capital financeiro e intelectual procuram alternativas no mercado informal com a 

comercialização de sua cultura. No entanto, alguns questionamentos ficam: esse movimento, 

de busca de uma alternativa, é uma novidade desses novos fluxos migratórios? Alguns 

apontamentos de narrativas de deslocamentos pregressos na cidade indicam que não, sendo 

assim, esses estabelecimentos eram considerados empreendimentos? Como foram 

alterando os engajamentos gastronômicos dos imigrantes/migrantes/refugiados com a 

cidade? E atualmente, como esses empreendimentos alteram dinâmicas de consumo e de 
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trabalho na cidade? Essas são algumas perguntas que continuam comigo para o próximo 

momento da pesquisa. 
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IDENTIDADES, MANIPULAÇÕES CAPILARES E AS RELAÇÕES DE SOCIABILIDADE ENTRE 
MULHERES NEGRAS AFRICANAS NA GALERIA DO REGGAE, SÃO PAULO 

 
Elisa Hipólito do Espírito Santo137 

 
Resumo 
Esse artigo é fruto das primeiras inquietações diante de uma pesquisa em andamento que se propõe a 
investigar as relações de sociabilidade entre mulheres negras imigrantes na Galeria do Reggae, localizada na 
cidade de São Paulo. Através de um mergulho etnográfico, buscar-se-á compreender se através da estética e 
da manipulação capilar são construídas redes de sociabilidades e de ajuda e noções locais de pertencimento, 
de gênero, raça e nacionalidade. 
 
Palavras-chaves: Marcadores sociais da diferença; Imigração; Raça; Gênero. 

 

Introdução 

Com toda certeza, se tem uma África em São Paulo, esse lugar é aqui.138. 

 

Em 2016 andando pelas ruas centrais de São Paulo, por acaso, encontrei a Galeria 

Presidente, conhecida popularmente como “Galeria do Reggae” ou “Galeria Black”, localizada na 

Rua 24 de maio, próximo à “Galeria do Rock”139. Logo na fachada são perceptíveis as semelhanças 

arquitetônicas entre elas. Mas o que realmente chama atenção são as diferenças - que vão além 

do nome e da falta de manutenção e cuidado que a primeira recebe – que se assentam, 

principalmente, no seu público frequentador. 

Na Galeria do Reggae há uma presença massiva da população negra, por isso ela também é 

nomeada “Galeria Black”. Há mais de 50 anos ela é reconhecida como um reduto da população 

negra paulistana e boa parte do comércio é voltado para a cultura negra140, com lojas de discos 

especializadas em reggae, soul, blues e rap, lojas de roupas, de artigos para a prática de capoeira e 

                                                      
137

 Mestranda em Antropologia Social, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 
de São Paulo. 
138

 Trecho retirado da entrevista realizada pelo o jornalista Rodrigo Rocha com Almir da Silva Borges, 
cabelereiro considerado um dos mais antigos da Galeria do Reggae. Disponível em: 
https://blogrodrigorocha.wordpress.com/2011/02/16/galeria-black-o-espaco-da-cultura-negra-em-sao-paulo/ 
(Acesso em 04/10/2018) 
139

 A Galeria do Rock, nomenclatura como popularmente é reconhecido o Centro Comercial Grandes Galerias, é 
uma das galerias mais conhecida na cidade, inclusive mais visitada por turistas quando estão de passagem pela 
capital. Possui lojas voltadas para a cultura do rock, skate e hip hop, além de bares e salões de beleza. 
140

 No presente projeto utilizo o termo “cultura negra” como uma categoria nativa e não como um instrumento 
analítico. Isso tendo em vista que, como é afirmado por Livio Sansone (2002), “cultura negra” pode ser definida 
como uma espécie de subcultura de pessoas afrodescendentes dentro de um sistema social que enfatiza a cor, 
ou a descendência a partir da cor, como um critério válido de diferenciação ou segregação das pessoas. 
Entretanto, a “cultura negra” não é algo fixo, muito menos um todo abrangente, porque é por definição 
sincrética e resultado de relações sociais entre grupos racialmente definidos como “brancos” e “negros”. 

https://blogrodrigorocha.wordpress.com/2011/02/16/galeria-black-o-espaco-da-cultura-negra-em-sao-paulo/
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salões de beleza afro ou étnicos141, especializados em penteados e manipulações no cabelo crespo. 

Ao subir os andares, o número desses estabelecimentos aumenta, assim como o público, que fica 

cada vez mais negro. Entretanto, nessa minha primeira incursão à galeria, a cada andar que eu 

subia, as músicas, cheiros, aromas e línguas faladas, se tornavam cada vez mais desconhecidas por 

mim. Isso porque ali estavam, majoritariamente, imigrantes de países africanos. 

Dois anos após a minha primeira visita à Galeria do Reggae, vivenciei um contexto parecido 

enquanto realizava um intercâmbio acadêmico para o Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE. 

Durante a minha estadia na capital lisboeta, acompanhei uma disciplina intitulada “Etnografia 

Urbana” oferecida pelo programa de mestrado em Sociologia do Instituto, que tinha como 

objetivo central conduzir os alunos em experimentos etnográficos em algum contexto urbano da 

capital. A minha escolha foi o Centro Cultural Babilônia, localizado na Amadora, região 

metropolitana de Lisboa, no salão de beleza Ângela Tranças Artísticas, administrado pela Ângela, 

uma guineense que mora há 10 anos em Lisboa142. 

O interesse pela realização da presente pesquisa se iniciou nesse contexto, a partir da 

etnografia realizada com mulheres guineenses, a forte lembrança e alguns paralelos que notei com 

a Galeria do Reggae. No Centro Comercial Babilônia há uma grande presença da cultura negra, 

principalmente com a presença dos salões afros, mas também pela presença africana: há 

imigrantes de países africanos, e portugueses negros filhos de imigrantes, falando diversas línguas; 

nota-se a venda de comidas, temperos e artigos da moda de diversos países do continente 

africano; conversa-se dentro dos salões sobre novidades e busca-se notícias do país de origem; 

partilham-se estratégias de sobrevivência em uma capital europeia - como onde arrumar 

empregos informais, como agilizar o processo para adquirir a nacionalidade portuguesa ou o visto 

de residência, em quais escolas colocar os filhos, quais festas e bares da comunidade imigrante 

frequentar, entre outras. 

                                                      
141

 Há uma oscilação entre a utilização do termo salão étnico ou afro, que segundo Gomes (2008) se relaciona 
a uma perspectiva mais ampla, de tentativa de conciliação das marcas identitárias com as mudanças no 
campo das relações raciais, que não deixam também de ser atravessadas pelos interesses do mercado e a 
trajetória histórica e política da questão racial no Brasil. No presente trabalho irei utilizar a terminologia salão 
afro, por ser a terminologia popularmente utilizada pelas suas frequentadoras. 
142

 O Intercâmbio foi realizado no primeiro semestre de 2018, durante a minha graduação em Antropologia, 
através do programa de mobilidade acadêmica internacional Minas Mundi, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, com a instituição parceira Instituto Universitário de Lisboa. O intercâmbio teve a duração de um 
semestre, e nesse período cursei disciplinas da graduação em Antropologia e obtive a permissão de realizar as 
disciplinas do Mestrado em Sociologia e em Estudos Africanos, as quais foram de extrema importância para o 
amadurecimento do presente projeto. 
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Esta experiência no contexto português, nesse sentido, informa tanto o meu interesse de 

pesquisa na Galeria do Reggae, quanto as perguntas que guiarão a proposta que aqui delineio e 

que surgiram a partir do convívio que tive com as mulheres negras africanas que ali possuem 

salões afro e trabalham manipulando cabelos. Assim, o objetivo da pesquisa em andamento é 

aprofundar as reflexões sobre as relações e articulações entre os marcadores sociais da diferença 

de gênero, raça, etnia, nacionalidade ou outras possíveis categorias analíticas utilizadas por essas 

mulheres, assim como pensar a produção de redes de sociabilidade, a identidade e o 

pertencimento através da estética e do convívio em salões afros em contextos e experiências 

diaspóricas. 

 

Contextualização, a Imigração Africana no Brasil 

As imigrações internacionais, segundo Bas´ilele Malomalo (2015), se contextualizam no 

aumento do desenvolvimento tecnológico e da constituição de mercados globais, as distâncias se 

encurtaram e as redes de conexão entre lugares se tornaram mais densas. Esse movimento143 

modifica e afeta as sociedades contemporâneas, que se tornam cada vez mais plurais, gerando 

importantes processos de socialização.  

    Nas últimas décadas, ocorreu um significativo aumento das migrações sul-sul, 

principalmente ao que se refere às migrações africanas para o Brasil. O país, apesar das 

mudanças políticas que criam barreiras físicas e ideológicas que restringem esse 

movimento, tem recebido um número grande de imigrantes e refugiados africanos, 

sobretudo após a dinamização da sua política externa, com projetos de cooperação144, e 

                                                      
143

 É importante salientar que esse contexto de intensificação dos trânsitos de pessoas não ocorre 

unicamente de maneira pacífica e receptiva. Ele pode adquirir aspectos pautados em violências e privações 

diretas ou indiretas, Fassin (2014), por exemplo, analisa entorno da crise imigratória na França no início dos 

anos 2000 e seu diálogo com discursos e práticas de compaixão e repressão, sobretudo sobre as políticas de 

imigração pautadas em normas, sentimentos, estereótipos, crenças e preconceitos que, ora baseada em 

princípios humanitários, acolhe as pessoas em movimento, ora impede a sua permanência no país. 

144
 O Brasil possui projetos de cooperação com países africanos em diversas áreas, como a 

cooperação técnica Sul-Sul bilateral na área da agricultura, formação profissional, educação, justiça, esporte, 

saúde, meio ambiente, tecnologia da informação, prevenção de acidente de trabalho, desenvolvimento 

urbano, biocombustível, transporte aéreo, turismo e mais recentemente nas áreas da cultura, comércio 

exterior e direitos humanos. (ELIAS, 2009, p.22) 
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seu acelerado crescimento econômico entre os anos 2002 e 2014, quando se tornou um 

dos maiores produtores de commodities do mundo.  

    Basta andar pelas capitais brasileiras, para perceber. Na região central de São 

Paulo é comum avistar angolanos, nigerianos, senegaleses, congoleses, entre outros, 

vendendo roupas, tecidos e acessórios eletrônicos. O número de restaurantes e lojas 

especializados em cultura e gastronomia africana não param de crescer. Todas as 

segundas a partir das 19 horas, por exemplo, há uma concentração de imigrantes 

senegaleses mulçumanos, próximo ao coreto da praça da República, em uma cerimônia 

religiosa com tambores africanos, onde homens dançam e cantam para Alá. Já aos 

domingos, geralmente acontece o “Congolinaria”, evento gastronômico com o objetivo de 

conectar as diferentes culturas resistentes na capital paulista, em que o chef Pitchou 

Luambo oferece música e a gastronomia típica do Congo.  

      Entretanto, o atual panorama das migrações sul-sul internacionais para o Brasil 

deve ser compreendido levando em conta os seus desafios teórico-metodológico, 

principalmente ao que se refere à complexidade da diversidade de sua composição 

populacional. Jóice Domeniconi, Rosana Baeninger e Natália Demétrio (2018) através dos 

registros administrativos da Polícia Federal, disponibilizados pelo Observatório das 

Migrações (OBMigra), realizaram uma análise da composição populacional e da distribuição 

espacial desse fluxo no Brasil, para reforçar a extrema diversidade da migração Brasil-África 

e a necessidade de abordagens que reforcem as suas diversas faces. 

      Analisando as informações disponibilizadas, elas chegaram à importantes 

informações a respeito da diversidade dos imigrantes africanos que aqui chegam, como a 

quantidade, as regiões que há uma concentração, de quais países eles saem, entre outros. 

As autoras concluíram que houve um aumento da emissão de Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE) de 11% entre os anos de 2000 e 2016, entre o grupo de imigrantes 

africanos verifica-se mais de 45 mil registros efetuados nesse período. Há um predomínio 

espacial no eixo Centro-Sul, nos estados de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, sul de Minas 
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Gerais, Rio de Janeiro, e se concentrando majoritariamente em São Paulo, no ano 2000 

eram cerca de 366 pessoas, já em 2016 chegaram a 3.123.  

Os imigrantes que aqui chegam são provenientes de mais de 50 Estados-Nacionais 

diferentes, sendo Angola o principal fluxo, com quase 13.500 imigrantes registrados no 

período, representando 30% do total de registros. Outros países importantes são Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Nigéria, África do Sul, Senegal, República Democrática do 

Congo, Marrocos e Egito. O mais recorrente pedido que garante o direito de residência no 

Brasil diz respeito à concessão de visto temporário para estudantes (17.346 registros, 

38,4%), seguido de diferentes legislações que garantem a reunificação familiar, anistia aos 

indocumentados, permissão de residência para cientistas, professores ou técnicos e 

missionários religiosos. Já referente à composição por idade e sexo, a maior participação é a 

de homens entre 25 e 40 anos e nota-se um aumento na proporção de crianças entre os 

anos de 2015 e 2016, que segundo as autoras, pode representar os efeitos da reunificação 

familiar.  

Eu parto desses dados para reafirmar a pluralidade da migração africana para o país, 

o que amplia a sua agenda de estudos, sendo possível analisar aspectos referentes a 

questões familiares, de gênero, geração, aspectos financeiro de circulação de pessoas e 

objetos, inserção laboral, estratégias de entrada e permanência, entre outros. 

Esse contexto de chegada de pessoas e mudança da dinâmica da cidade influenciou 

também o público da Galeria do Reggae. Os imigrantes e refugiados de países africanos 

começaram a povoá-la e hoje são parte expressiva dos frequentadores e trabalhadores em 

bares, restaurantes, lojas que vendem os produtos típicos da culinária de diversos países 

africanos como amendoim, azeite de dendê, massa para fufu145 e inhame. O 

surpreendente são as inúmeras lojas que vendem cabelos humanos e sintéticos, artigos 

para cabelos crespos e salões afros. O número de lojas voltadas para a estética negra é 

muito grande. Ângela Figueiredo (2002) já anunciava como no início dos anos 2000 o 

número de lojas especializadas em cabelos crespos, produtos oferecidos e os locais de 

                                                      

145
 Fufu é uma comida típica do oeste da África. Ele consiste em uma massa feita com um carboidrato, podendo 

ser banana-da-terra, milho, mandioca ou inhame e costuma ser servido com caldo que pode conter peixes ou 
outras carnes, vegetais, óleos e temperos. 
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vendas se ampliaram nas capitais do Brasil, indicando a intensificação do mercado de 

beleza e cosméticos para a população negra. Além da venda de cabelos há a intensa 

presença de salões afro voltados, principalmente, para o público feminino. Ao se 

aproximar da entrada da Galeria, é comum avistar mulheres negras africanas trançando o 

cabelo de outras mulheres ali mesmo, na rua, e ao avistarem outras mulheres negras, 

prevendo possíveis futuras clientes, entregam cartões, chamam para visitar e conhecer os 

seus salões. 

O contexto de um público majoritariamente negro e da centralidade da cultura e da 

estética negra na Galeria do Reggae me remeteu aos salões afro estudado por Nilma Lino 

Gomes (2008). A autora, ao estudar os salões localizados na cidade de Belo Horizonte, 

percebeu como nesses espaços aconteciam processos de construção da identidade negra 

através de atividades estéticas. A partir da análise do cabelo e suas manipulações, sejam 

elas cortes, alisamento, permanente afro, relaxamento, tranças, dreads, penteados, entre 

outros, eles adquiriam um significado social e se tornavam uma ponte de acesso às 

subjetividades, emoções e às identidades coletivas. Partindo dessa reflexão a autora 

percebeu como que através das manipulações do cabelo crespo, expressões e símbolos de 

resistência cultural ganhavam forma. E aos poucos a questão estética passou a ser 

compreendida pelos grupos negros de Belo Horizonte como fator agregador da 

comunidade negra e de uma forte radicalidade política. 

Em outro contexto, Thais Tiriba (2017) analisou em sua dissertação a importância da 

utilização do cabelo natural para mulheres negras brasileiras que imigraram para Berlim, 

Alemanha. A autora demonstra como o uso do cabelo crespo se relaciona à uma 

reafirmação  de uma identidade que antes era considerada feia no país de origem de suas 

interlocutoras- no caso o Brasil - e que agora, a partir da imigração para a Alemanha,  essa 

identidade passa a ser valorizada e relacionada à brasilidade feminina negra. A autora ainda 

discorre sobre como a manipulação e o cuidado do cabelo crespo se tornou um foco para o 

agrupamento e a sociabilidade dessas mulheres, que passaram a construir redes de ajuda e 

de troca de experiências e dicas, principalmente através do grupo do Facebook “Cacheadas 

e Crespas na Alemanha”. 

 

Corpos femininos negros, a estética do cabelo e os salões de beleza 
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Tendo em vista o exposto, é necessário complexificar a discussão ao se pensar em 

corpos femininos negros146 brasileiros e corpos femininos negros imigrantes no país e a sua 

relação com a estética e com os ideais de beleza. Há uma construção social de beleza que 

impõe às mulheres padrões estéticos e um modelo feminino hegemônico147 enquanto 

estigmatiza outros modelos de mulheres e as suas diversidades, como as mulheres negras, 

indígenas e transexuais. Ângela Figueiredo (2002) afirma que as mulheres negras ficaram 

durante anos à margem dos cuidados do setor de beleza, isso devido ao lugar de 

inferioridade que os seus atributos físicos eram colocados, à crença de que elas não tinham 

uma condição financeira para o consumo e também devido à falta de oferta de produtos 

específicos. Denise Costa (2012) conclui que o cabelo é o ícone em que mais se percebe 

essa tensão, isso porque quando pensamos em corpos femininos negros, observamos que 

há uma centralidade da cabeça para investimentos estéticos- corporais. 

Entretanto, essa dinâmica em torno do cabelo só pode ser compreendida ao 

pensarmos o contexto que essas mulheres negras imigrantes estão inseridas, o cerne do 

sistema de classificação racial brasileiro e os processos de dominação sejam eles político, 

cultural, social ou econômico. Esses processos de dominação assentam o corpo negro em 

uma posição de subalternidade e, no caso presente, eles também estão ligados a um ideal 

de beleza imposto que realiza uma hierarquia estética que é interiorizada pela própria 

população negra. 

                                                      
146

 Na pesquisa irei focar na população feminina, mas não significa que essas simbologias também não afete a 
subjetividade dos homens negros. Eles também frequentam, desde pequenos, as barbearias e raspam os seus 
cabelos, eliminando uma característica fenotípica negra considerada feia, inferior e foco de discursos racistas. 
Nas últimas décadas houve um aumento de homens negros que usam o cabelo crespo, black power e que 
frequentam salões de beleza, assim como o apelo à estética em barbearias, com a utilização de tinturas, 
produtos para a modificação da textura e realização de desenhos com navalha. Para mais informações, o 
documentário “Deixa na reta” (2016), do diretor Emílio Domingues, aborda a estética e a manipulação do 
cabelo de homens negros em três barbearias em periferias do Rio de Janeiro. 
147

 É importante salientar que esse modelo feminino hegemônico tem maior impacto em sociedades 
ocidentais, mas também atua em outras partes do globo, mesmo que operando de maneira distinta. Sobre 
essa construção social da feminilidade e dos padrões estéticos aceitos, ou tidos como superiores, Cruz (2016) 
analisa, no contexto de mulheres negras africanas, o lugar que as bonecas, em sua maioria brancas, loiras e 
com cabelos lisos, ocupam na formação da subjetividade dessas mulheres e ainda reflete de que forma essas 
bonecas operam na maneira como as meninas se relacionam com os seus próprios corpos e com seus cabelos. 
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Essa hierarquia gera um conflito entre a aceitação e rejeição do seu próprio corpo. 

Fanon (1983) explica esse embate ao afirmar que ser negro é carregar todo o preconceito 

que a raça branca imputa ao corpo negro, é carregar todos os arquétipos criados pelos 

brancos, levando a uma interiorização de inferioridade pelo sujeito negro e de 

superioridade pelo sujeito branco. O autor ainda conclui que esses condicionantes 

psíquicos do racismo sobre os negros impuseram a ele um desvio existencial, um 

sentimento não só de inferioridade, mas também de inexistência. Nesse contexto, o cabelo 

é um dos ícones identitários fortemente utilizado para classificar e hierarquizar racialmente 

a população negra (FIGUEIREDO, 2002). 

Gomes (2008) demonstrou que as mulheres negras brasileiras que são social e 

psicologicamente afetadas pelo racismo sofrem tensões e sentimentos ambíguos, 

envolvendo, a um só tempo, rejeição e aceitação do seu corpo, cabelo e cultura. Assim elas 

desenvolvem estratégias que acreditam aproximá-las desse padrão socialmente desejado, 

visando maior aceitação dentro de determinado grupo social ou círculo de amizades. Essas 

estratégias se baseiam na manipulação e alteração dos seus cabelos, ideologicamente vistos 

como expressão do grupo social a qual eles pertencem. 

A autora ainda afirma que o cabelo é concebido de múltiplas formas: como estigma e 

objeto de insatisfação e tensão do seu próprio processo de identidade, mas também como 

um lugar de sociabilidade - nas idas aos salões -, de afeto e de intimidade – ao ter o seus 

cabelos cuidados por amigas e familiares -, de ritual de transição - quando determinadas 

manipulações só são permitidas a partir de determinada idade – e podendo ainda ter um 

teor político de afirmação e de pertencimento étnico-racial, um suporte da identidade negra 

e símbolo de orgulho. 

 Outro aspecto interessante está relacionado ao mundo econômico evocado ao se 

manipular os cabelos. Denise Cruz (2015) afirma que mulheres moçambicanas de classe 

média gastam o equivalente a um terço do seu salário em cuidados e compras de cabelo. A 

procedência dos cabelos comprados utilizados ao se fazer apliques estão inseridos em uma 

“circulação ou rota dos cabelos”, já que muitos são importados de outros países, 

principalmente da Índia. Há uma desconfiança e desconhecimento da procedência desses 

cabelos, que muitas vezes são associados a mercados ilegais de venda e compra. Por 

exemplo, há rumores de que os cabelos oferecidos em contexto ritual para entidades do 
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sagrado na Índia são capturados e alocados clandestinamente nesses mercados. (CRUZ, 

2005). Sendo assim, há uma grande circulação de dinheiro, cabelos, produtos e acessórios 

que ultrapassam as fronteiras nacionais e questões morais e éticas. 

Indo além das manipulações capilares e pensando nos lugares em que são 

realizadas, os salões afros, percebe-se que eles não funcionam unicamente para satisfazer 

as vaidades individuais. Santos (2000) sugere uma “iconografia negra” produzida nos salões 

afros. Isso por que esses espaços vão além do caráter mercadológico, eles não perdem o 

seu caráter comercial e objetivo de venda e compra de serviços, mas possuem múltiplas 

possibilidades e desdobramentos.  

Nesses locais há a construção e o reforço de redes de sociabilidade. Simmel (2006) 

desenvolve a noção de sociabilidade, refletindo que ela se relaciona como uma possível 

forma de associação, “forma autônoma ou lúdica de socialização”, que não busca objetivos 

ou resultados, mas sim momentos sociáveis e a simples satisfação de estar em interação 

(SIMMEL, 2006, p.168). Eles são espaços coletivos onde conscientemente e 

inconscientemente são desenvolvidas estratégias de sobrevivência e de resistência 

identitária, onde conteúdos políticos-ideológicos implícitos e explícitos circulam. 

Durante a etnografia realizada no salão da Ângela em Lisboa, compreendi a 

centralidade que o cabelo tem para as mulheres que o frequentam, para elas vale a pena 

sentir dor, gastar dinheiro e boa parte do seu dia ali se modificando- todas elas saiam 

sorridentes e completamente gratas pelo serviço realizado. Mas esse espaço garante outros 

significados além da estética. Havia o compartilhamento de assuntos variáveis, desde sobre 

algumas novidades do país de origem ou atualizações de notícias, sobre as famílias e 

amigos que lá ficaram, notícias de como estava a política, as dificuldades que estavam 

passando em Lisboa com burocracias estatais, até assuntos como dicas de costureiras para 

a fabricação de roupas com as capulanas148, dicas de qual cabelo colocar, onde comprar 

                                                      
148

 Capulana é o nome dado aos tecidos africanos estampados em Moçambique, mas esses tecidos podem 
adquirir outras nomenclaturas em outros países africanos, como kanga no Quênia e pagne no Congo, e até 
mesmo em outras línguas dentro de Moçambique, em macua, por exemplo, é denominado ekuwo, segundo 
Helena Santos Assunção (2015). Eles são utilizados por mulheres e homens africanos, mas majoritariamente 
por mulheres, como saias, trouxas para carregar roupas, amarrados para carregar crianças nas costas ou ainda 
no cabelo. No Brasil eles estão presentes em peças de roupas e calçados, brincos e acessórios para o cabelo.  
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determinados alimentos e produtos, indicação de escolas para colocarem os filhos, sobre 

fofocas da Igreja, entre outras. Esses “papos de salão” além de se apresentarem como 

forma de entretenimento e de passatempo para essas mulheres, que lá ficavam até tarde 

da noite, também eram formas de fortalecer laços de pertencimento identitário, enquanto 

mulheres negras imigrantes em Portugal e de se pensar estratégias para as privações 

sofridas relacionadas a esse status.  

Os salões também são espaços que mobilizam emoções. bell hooks (2005) reflete os 

sentimentos que envolvem os salões de beleza frequentados por mulheres negras, locais 

onde ocorrem ritos de intimidade, no qual mulheres negras, mesmo as que não possuem 

um grau de intimidade, podem se encontrar e conversar umas com as outras, ou 

simplesmente escutar a conversa. São locais de aumento da consciência, onde se 

compartilham histórias, fofocas, lamúrias e problemas. São espaços de acolhimento e 

renovação de espírito. Para algumas é também o local de descanso, sossego e silêncio, em 

que não é necessário satisfazer as exigências dos filhos e dos homens. Percebi então que os 

salões são palcos para se vivenciar momentos de lazer e descanso, como é afirmado por 

Iorrana Pulpa (2012) ao estudar um salão de beleza e spa para noivas em Vitória, Espírito 

Santo,  

 

[...] para ampliar a idéia de Goffman (2009), que indica o salão de beleza como 
sendo bastidor, onde é feita a preparação para alguns momentos da vida dos 
usuários que seria vivido fora do salão, no palco social. Dessa forma, acredito que o 
salão de beleza, serve também como palco para vivenciar momento de lazer, de 
relaxamento, de gozo, sendo assim tão importantes quanto os outros espaços onde 
serão vividos outros momentos após a preparação estética. (PUPA, 2012, p.106). 

 

Os salões se tornam locais para fins sociais, onde a memória translocada encontra um 

lugar, local de lembranças do país de origem, e, sobretudo, reforço identitário, um oásis 

dentro de um contexto em que a beleza válida está vinculada, a todo momento, ao padrão 

europeu. 

 

Inquietações que ganham corpo no campo e a metodologia 

Refletindo sobre a pesquisa em andamento, algumas inquietações e 

questionamentos ganham corpo: a ida a esses espaços, os salões afros, e a manipulação do 
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cabelo pode nos dizer algo sobre a construção e afirmação da identidade de mulheres 

negras africanas que os frequentam? As manipulações capilares vão além de um caráter 

estético, e podem adquirir simbolicamente outros significados nesse contexto? 

Ao mesmo tempo relembro que ao ir à campo, com o foco nos cabelos e suas 

manipulações, Ângela e as frequentadoras me mostravam que aqueles cabelos estavam em 

corpos femininos imigrantes negros. Ou seja, essa e outras identidades eram evocadas a 

todo o momento: o ser mulher, o ser mãe, o ser imigrante, o que me direcionou para 

perceber que além do trato estético, os salões tinham também como finalidade o ato de se 

estar em contato com pessoas iguais a si. Então procuro analisar se nos salões afro da 

Galeria do Reggae também há uma centralidade na construção de redes de sociabilidade, de 

ajuda e de pertencimento, onde informações e estratégias são compartilhadas entre as suas 

frequentadoras.  

Partindo de Joan Scott (1998) ao pensar em “sujeitos constituídos mediante a 

experiência” e não em “sujeitos que tem experiência”, o objetivo desse projeto é analisar 

as redes de sociabilidade, de ajuda e de pertencimento formadas a partir das experiências 

diaspóricas das frequentadoras e trabalhadoras dos salões afro da Galeria do Reggae. 

Interessa- se investigar como essa sociabilidade, além do caráter lúdico de entretenimento, 

lazer e afeto, também tem o intuito de compartilhamento de informações e estratégias de 

permanência no país. 

Além disso, busco também refletir se a ida a esses espaços e a lida149 com o cabelo 

pode nos dizer algo sobre a construção ou afirmação das suas identidades enquanto 

mulheres negras africanas no Brasil, pensando se as manipulações capilares vão além de 

um caráter estético, e podem adquirir simbolicamente outros significados nesse contexto. 

Essa investigação se inspira nas recentes produções sobre as relações e articulações 

entre os marcadores sociais da diferença de gênero, raça, etnia, nacionalidade ou outras 

possíveis categorias analíticas utilizadas por essas mulheres, indo além da sujeição 

                                                      
149

 A palavra “lida” foi utilizada no sentido empregado por Gomes (2008), no qual ela possui um significado 
social que atravessou o tempo. Desde o período da escravização a palavra estava relacionada ao trabalho 
forçado e a uma, entre as várias outras, forma de violência ao corpo negro: a raspagem forçada do cabelo. A 
sua utilização ainda hoje é frequente entre as mulheres negras indicando a insatisfação com o seu cabelo 
crespo e a posição dele enquanto um fardo que se tem que carregar.   
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estimulada pelas articulações desses marcadores, e focando nos possíveis modos de 

agência que essas intersecções possibilitam (MOUTINHO, 2014; SIMOES, FRANCA e 

MACEDO, 2010; PISCITELLI, 2008). Além dos estudos sobre marcadores sociais da diferença, 

esse estudo se filia também aos estudos sobre migração e mobilidade. Pretendo assim, 

contribuir para esse último campo que apenas nas últimas décadas passou a pensar as 

mulheres negras imigrantes, tanto do continente africano como do caribe e da América 

Latina. 

Para além das já mencionadas Antropologia dos Marcadores Sociais da Diferença e 

Antropologia das Migrações - as quais retornarei em seguida e objetivo focar e dialogar 

com autores e autoras durante a execução da pesquisa - esse trabalho também se 

beneficiará inicialmente da mobilização e levantamento bibliográfico em outros dois 

campos disciplinares: a Antropologia Urbana (ver NASCIMENTO, 2016; MAGNANI, 2016) e a 

Antropologia do Consumo (ver MIZRAHI, 2015; MIZRAHI 2016).  

      Retorno agora algumas das referências dos primeiros campos da migração. Irei 

partir dos estudos sobre a diáspora africana150, especificamente sobre o seu segundo 

momento, que têm ganhado espaço nas ciências humanas principalmente após a 

emergência dos estudos culturais, do pós-colonialismo, do multiculturalismo (HALL, 2013; 

GILROY 2001) e da diáspora africana no Brasil (LOPES, 2004). Essa produção inspirará o 

trabalho a ser levado a cabo e a partir dela poderei expandir os seus campos de estudos, 

trazendo reflexões atuais em torno das sociabilidades, raça, gênero e identidades múltiplas 

no contexto diaspórico. 

      Para tanto, me disponho de bibliografias que analisam o recente movimento da 

imigração africana para o Brasil, sobretudo para São Paulo. Apesar do rico campo que os 

estudos sobre migrantes africanos no país pode contribuir, no geral, os estudos produzidos 

ou são históricos, pautados na migração forçada – primeira grande diáspora fruto do 

mercado escravagista - (THORTON, 2004; SOARES, 2004; ALBUQUERQUE & FRAGA FILHO, 

                                                      
150

 Aqui utilizo o significado de diáspora africana empregado por Lopes (2004), que reúne “os descendentes 
de africanos nas Américas e na Europa e o rico patrimônio cultural que construíram” (LOPES, 2004, p.237). 
Esse movimento compreende dois momentos, sendo o primeiro gerado pelo tráfico negreiro com a dispersão 
de povos africanos a partir do século XV, e o segundo se situa a partir do século XX, com a imigração africana 
para as metrópoles coloniais e algumas ex-colonias como o Brasil e os Estados Unidos. 
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2006; MATTOS, 2013), ou, os mais atuais, discutem a migração transafricana nas 

modalidades: estudantes (GUSMÃO,2012), sacerdotes, trabalhadores qualificados 

(DOMENICONI&BAENINGER, 2016), crianças, refugiados e solicitantes (BAENINGER, 2017b; 

RODRIGUES, 2014) e, apenas mais recentemente, as mulheres151 (BAENINGER&PERES, 

2018; PERES 2009). 

      O interesse pelo estudo da migração feminina tem o seu início a partir de 

constatações de volume significativo de mulheres em fluxos migratórios onde 

predominavam homens, ou ainda, pela captação de fluxos migratórios essencialmente 

femininos (Castro, 2006). Roberta Guimarães Peres e Rosana Baeninger refletem a 

necessidade de um debate teórico e metodológico no âmbito dos estudos de gênero sobre 

a migração feminina, 

 

O questionamento da migração como um fenômeno essencialmente masculino foi 
uma preocupação do movimento feminista, sobretudo nos anos 1990, a fim não 
somente de tornar visíveis as mulheres no fenômeno migratório, mas mostrar que 
padrões, causas, experiências e impactos da migração são diferentes para homens 
e mulheres (Kofman, 1999; Chant, 1992; Morokvasic 1983; Oso, 1994). (PERES; 
BAENINGER, p. 5, 2012) 

 

Sendo assim, a produção da presente pesquisa e de outras que abordem a 

diversidade desse migrante no país, principalmente ao que se trata de mulheres negras em 

deslocamento sul-sul, se tornam cada vez mais urgentes e necessárias. Diante desse 

contexto, algumas noções trabalhadas nos estudos dos marcadores sociais da diferença são 

indispensáveis, tais como a interseccionalidade e categorias de articulação. 

Laura Moutinho (2014) reflete sobre a forma como os marcadores sociais da 

diferença vêm sendo agenciados nas reflexões acadêmicas recentes. Moutinho (2014) traz 

Kimberlé Crenshaw, autora estadunidense que aparece como a principal referência nas 

pesquisas da área, colocando em perspectiva “a tendência de se tratar raça e gênero como 

categorias mutuamente exclusivas da experiência e da análise”. Crenshaw (2002) 

                                                      
151

 O Instituto Terra Trabalho e Cidadania - ITTC tem realizado um projeto interessante, desde 2001, chamado 
“Estrangeiras”, sobre mulheres imigrantes em conflito com a lei na cidade de São Paulo. O Núcleo de Estudos 
de População “Elza Berquó”- NEPO, da Universidade de Campinas, também tem produzido materiais a respeito 
de migrações femininas para o Brasil. 
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conceitualiza o termo “interseccionalidade”, que se refere a associação de sistemas 

múltiplos de subordinação, ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras 

(CRENSHAW, 2002, p.177). 

Assim, partindo da autora, a raça, o gênero e a nacionalidade, tal como as 

violências relacionadas ao racismo, ao machismo e à xenofobia, se entrecruzam152. A 

interseccionalidade então, de certo modo, responde a muitas críticas elaboradas por 

autoras feministas, como a realizada por Collins (2000), ao afirmar que as noções de dupla 

e tripla discriminação não explicariam as interconexões entre as formas distintas de 

opressão. As quais se influenciam e se sobrepõem mutuamente. Mas Moutinho (2014) nos 

chama a atenção, por mais que o trabalho acadêmico de Crenshaw pareça fundamental 

para a forma que esse campo se organiza no Brasil, ela não é a única, nem a primeira ou 

maior influência na área. Outro exemplo citado pela autora é Adriana Piscitelli, que 

cuidadosamente analisou e mapeou o contexto de surgimento dessa categoria e seus 

usos. 

Piscitelli (2008) afirma que na década de 90, emerge no debate internacional 

discussões a respeito das categorias que se referem à multiplicidade de diferenciações, 

tais como a articulação e a interseccionalidade (McClintock, 1995; Crenshaw, 2002) e 

autoras que utilizam alternativamente ambos os termos (Brah, 2006). Crenshaw opera de 

modo “sistêmico”, ao passo que autoras como Anne McClintock e Avtar Brah produzem 

abordagens construcionistas (MOUTINHO 2014). 

Para algumas autoras, a fragilidade do termo interseccionalidade da forma como é 

definido por Crenshaw - e então o poder do termo articulação – está no fato dele não 

oferecer possibilidades ao sujeito, ou seja, recursos que possibilita ação, tendo em vista 

que as categorias de identidade existem em e por meio das relações entre elas, são 

                                                      
152

 A autora utiliza uma analogia em que os eixos de poder (raça, etnia, gênero e classe) são avenidas que 
estruturam os “terrenos sociais, econômicos e políticos”, através delas que as dinâmicas do 
desempoderamento se movem e tais sistemas frequentemente se sobrepões, e se cruzam. 
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categorias articuladas. Então, muitas autoras usam intercambiavelmente os termos. 

Citando o trabalho de McClintock, são políticas de agência diversificada, que envolvem 

coerção, negociação, cumplicidade, recusa, mimesis, compromisso e revolta (PISCITELLI, 

2008). Pautando a articulação, importantes contribuições surgem tanto de Brah (2006) 

como de muitas feministas negras e do sul global, ao trabalhar com teorias pós-coloniais e 

considera simultaneamente a subjetividade e a identidade para se pensar e compreender 

as dinâmicas de poder, trazendo as produções de subjetividades como categoria analítica. 

Para a presente proposta, esse é um caminho que pretendo seguir. 

No que diz respeito à produção bibliográfica sobre os simbolismos e subjetividades 

entorno do trato do cabelo de mulher negra brasileiras, há um amplo repertório de 

pesquisa, sobretudo ao que se refere à identidade (GOMES, 2008; GOMES, 2014), 

consumo e manipulação da aparência (FIGUEIREDO, 2002; COUTINHO, 2010), salões afros 

(SANTOS, 2000), publicidade (FRY, 2002; DAMASCENO, 2008), religiosidade (LODY, 2004), 

preconceito capilar (MALYSSE, 2002), entre outros. 

A temática “alteração capilar” nos Estados Unidos foi cerne de discussões políticas 

tanto dentro quanto fora da academia, principalmente através de hooks (2005) e Mercer 

(2000), esses estudos entendem como alteração capilar a utilização de produtos químicos 

que modificam a textura natural do cabelo, e instituem a partir dessa conjuntura uma 

estética corporal politicamente correta, que privilegia a aceitação do cabelo em sua 

textura natural e a utilização de penteados como os Dreadlocks e o Black Power. 

Há também a produção de importantes estudos sobre as concepções e 

simbolismos do cabelo em contexto africano (COSTA, 2012; CRUZ, 2017; HERREMAN & 

SIEBER, 2000; SAGAY, 1983; BATULUKISI, 2000). A dissertação de Denise Costa (2012) é de 

fundamental importância nesse trabalho, ao me auxiliar a pensar que, apesar da 

importância da produção acadêmica e dos movimentos sociais entorno da valorização do 

cabelo crespo das mulheres negras americanas, irei pesquisar outro contexto, com 

mulheres não americanas e que passaram por outra construção de concepções do corpo. 

Costa (2012) pesquisou a relação das mulheres moçambicanas com as estéticas da cabeça 

e afirma em sua introdução a necessidade de se colocar todo esse debate em outra 

perspectiva: 
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Ainda que reconheça a relevância desses movimentos, senti-me obrigada a 
colocar em perspectiva tal debate, abrindo espaços para outros sentidos que os 
cabelos poderiam assumir. Visto que minha pesquisa se deu em outro contexto, e 
que as técnicas do corpo entre as mulheres que conheci assumiram configurações 
muito distintas, tive que desfazer meus referentes conceituais e simbólicos para 
pensar a partir da perspectiva que elas me colocavam tomando como referência 
fundamental o modo como as técnicas de beleza eram ali vivenciadas. Percebi 
que assumir os pressupostos sobre cabelos oriundos de um debate realizado nas 
Américas seria projetar sobre corpos muito distintos os referentes e julgamentos 
próprios de outros contextos. (COSTA, 2012, p.5) 

 

Esse parece, até então, ser um dos principais desafios da pesquisa que se realizará: 

é de fundamental importância deslocar as minhas perspectivas e as discussões realizadas 

entorno do cabelo da mulher negra nas Américas e em África, e focar no agenciamento 

dessas mulheres negras africanas que estão inseridas no contexto brasileiro, como elas 

articulam seus corpos e experiências em relação ao cerne do sistema de classificação racial 

brasileiro e os processos de dominação privações e discriminações. Esse desafio torna a 

presente pesquisa inovadora, justamente por associar esses campos de estudos 

antropológicos nos quais, até então, não há uma produção conjunta extensa. 

Outro diálogo que realizo é com a literatura africana, sobretudo com os livros 

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie e Cidadã de Segunda Classe, de Buchi Emecheta. 

Tratam-se de romances escritos por nigerianas que tiveram experiências diaspóricas nos 

Estados Unidos e em Londres, respectivamente, e discutem nos seus livros, através das 

personagens principais, Ifemelu e Adah, aspectos dessas experiências como o se descobrir 

negra ao se confrontar com sociedades pairadas pelo racismo, vivenciar experiências de 

racismo, de xenofobia, e a própria formação, ou não, de laços de solidariedade entre seus 

compatriotas, também deslocados do país de origem. Acredito que esse diálogo com a 

literatura, a utilizando como recurso de análise, enriquecerá a pesquisa, tendo em vista as 

potencialidades dos seus dados sobre a realidade social (PALMEIRA & CARNEIRO, 2013; 

MOUTINHO, 2004). 

Também recorro às entrevistas semiestruturadas, assim como registros em caderno 

de campo e fotografias. Mas é importante atentar que a dimensão imagética da pesquisa 

não tem como objetivo central documentar a “realidade objetiva” e ilustrar textos verbais. 

Como sugerido por Karina Kuschnir (2014), pretende-se criar um material pleno de 
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significados culturais produzidos a partir das interações entre “pesquisadores, pesquisados, 

produtos e contextos históricos”.  

A pesquisa etnográfica se iniciou por meio de visitas periódicas à Galeria do Reggae, 

inicialmente com períodos de menor permanência, a fim de fazer um reconhecimento do 

local e mapeamento dos salões afros presentes e que possivelmente poderão ser escolhidos 

como campo. Agora, pretende-se realizar uma inserção de maior permanência, conforme a 

efetivação da escolha do salão e a construção das relações com as interlocutoras da 

pesquisa. 

Ao longo do trabalho, pretendo envolver mulheres negras africanas de uma 

nacionalidade e diferentes faixas etárias, uma busca por diferentes perspectivas, 

experiências diaspóricas, olhares e sentidos sobre as suas identidades e as possíveis redes de 

ajuda e de sociabilidade. Como afirma Sansone (2008), 

 
Na identidade étnica podem ser identificadas duas dimensões, os aspetos simbólicos 
e os aspetos sociais-organizacionais (a coesão étnica, a organização social de um 
grupo étnico). A primeira dimensão, de natureza ideológica, consiste no uso 
simbólico de aspectos de uma cultura; através dele, um grupo étnico procura 
intensificar a sua coesão interna, assim como reforçar o que o distingue de outros 
grupos. É tarefa dos antropólogos pesquisarem a relação entre estas duas 
dimensões. (SANSONE, 2008, p.168) 

Inicialmente, o campo de pesquisa pode guardar algumas semelhanças com o 

modelo clássico da Antropologia e a noção de que a pesquisa antropológica está relacionada 

só ao estudo de contextos distantes e completamente distintos do seu, no qual o 

antropólogo entra em contato com outra realidade e precisa aprender novas condutas 

sociais e culturais. Essa semelhança se assenta no fato das minhas interlocutoras serem 

imigrantes de países africanos, alguns países que foram o contexto de estudo dos cânones 

da disciplina. 

Entretanto, por outro lado, o campo de pesquisa se desenvolve em uma metrópole 

urbana brasileira, com fluxos e interações diversas, e estará em pleno diálogo com mulheres 

negras, com as quais, apesar da diferença de origem e de experiências vividas, eu 

compartilho de sentimentos e emoções, sobretudo ao que se refere à lida com cabelo e suas 

simbologias e redes formadas no contexto brasileiro. 

Dialogo com Gomes (2008) e Patrícia Hill Collins (2016) para pensar a minha posição 

enquanto pesquisadora negra que retrata temas que, de certo ponto, também me dizem 
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respeito. Gomes (2008), logo nos primeiros capítulos, lança mão de discussões comuns entre 

etnógrafos, sobre a subjetividade no trabalho de campo. Com a sua obra ela demonstra 

como é possível superar a neutralidade na relação “pesquisador/ pesquisado”, romper com 

o “mito do antropólogo assexuado” e utilizar da autoetnografia  como método. Por ser uma 

mulher negra com cabelos crespos que também já passaram por todos os tipos de 

manipulação, ela se identificava e se via retratada na vida dos entrevistados, que eram 

pessoas desconhecidas, mas ao mesmo tempo próximas por compartilharem sentimentos 

recíprocos. 

Já Patricia Hill Collins (2016) discute perfeitamente a minha posição nessa pesquisa 

ao lançar o conceito de outsider within, que está relacionado a viver à parte, ver de dentro 

para fora e de fora para dentro. Ao realizar uma revisão cuidadosa da emergente literatura 

feminista negra norte-americana, a autora observou que muitas intelectuais negras, 

principalmente as marginalizadas academicamente, exploram esse ponto de vista e 

produzem análises distintas acerca das questões de gênero, raça e classe. 

Isso porque ser uma mulher negra escrevendo e observando sobre algo é ter um 

ponto de vista especial. Os nossos pontos de vistas são permeados pelo contexto em que 

estamos inseridas, somos construídas socialmente e a nossa sociedade cria “lentes” pelas 

quais analisamos o mundo. Entretanto, a maneira pela qual uma mulher negra periférica vê 

e experimenta o mundo é completamente diferente da maneira pela qual uma mulher 

branca de classe alta vê, por exemplo. O acesso a bens simbólicos e culturais, e problemas 

enfrentados, é distinto, criando assim perspectivas sobre o mundo e suas questões também 

diferenciadas. 

Dessa forma, a autora afirma que mulheres negras possuem uma habilidade em ver 

padrões que dificilmente podem ser percebidos por aqueles e aquelas imersos na nossa 

sociedade marcada pelo racismo, machismo e sexismo. Apesar dos obstáculos, privações e 

dor da marginalidade que esse status garante, ele pode funcionar como um estímulo à 

criatividade, e assim enriquece a teoria e o discurso antropológico contemporâneo, já que 

gera um ponto de vista diferente em comparação com os paradigmas antropológicos 

existentes. 
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UM OLHAR ETNOGRÁFICO SOBRE O TEMPO E ESPAÇO RURAL: ONDE O PASSAR DO SOL JÁ 
NÃO MARCA MAIS AS HORAS E NEM A LUA O PASSAR DOS DIAS 

 
Elizana Gomes de oliveira153 

 
Resumo 
O estudo teve como lócus de pesquisa a comunidade rural de Chã da Barra

154
, com o objetivo de apresentar os 

diversos espaços da comunidade e suas significações e ressignificações. A perspectiva conceitual que 
adotaremos se inspira nas contribuições (CERTEAU, 1994) e (LEACH, 1974) a partir de suas perspectivas 
conceituais sobre espaço e tempo. A metodologia utilizada baseia-se no método qualitativo e observação 
participante que permitiu ao estudo presenciar o ritmo de vida da comunidade, sobretudo dos jovens e os 
variados espaços. 
 
Palavras-chave: Espaços e tempos; Comunidade rural; Relações sociais. 

 

1 O Espaço 

Em um primeiro momento, procuro primeiramente situar o leitor sobre a região de 

estudo onde estar sendo realizada esta pesquisa (agreste da Paraíba, município de Aroeiras) 

para, então, discorrer que não existe uma forma apenas de representar o espaço e tempo, 

mas que essas categorias transformam seus significados a partir das relações sociais que se 

engrenam. Esse texto trata-se de uma análise sobre o tempo e os diversos espaços da 

comunidade e suas significações, com o esforço de entender as ressignificações atribuídas 

pelos jovens rurais.  

Buscando atingir o objetivo procuro fazer uma comparação do antes, durante e 

atualmente na perspectiva das pessoas de mais idade da comunidade e dos jovens. Para 

tanto, o método realizado é de entrevista centrada155 como fundamental ferramenta de 

registros das expressões orais dos informantes.  

Foram realizadas 05 (seis) entrevistas com pessoas de faixa etárias diferentes e que 

residem no sítio, sendo 04 (quatro) da Chã da Barra de Cima e 02 (duas) do Galho Cortado, 

                                                      
153

 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências sociais da mesma universidade E-mail:elizanagomes19@gmail.com 
154

 Comunidade rural localizada na cidade de Aroeiras-PB , a aproximadamente 13km de distância da sede do 
município.  A comunidade possuí mais de 900 pessoas que compõem aproximadamente 230 famílias. A área de 
terra que a constituí é subdividida pelos próprios moradores, em: Chã da Barra de Cima, Galho Cortado e Chã 
da Barra de Baixo, essas três parcelas formam a comunidade de Chã da Barra.  
155

 Entrevista centrada, utilizando-se da forma indicada por Michel  Thiollent (1980): orientando a entrevista 
apenas pela hipótese e certos temas da pesquisa o entrevistador deixa o entrevistado discorrer livremente seus 
relatos e experienvias do assunto estudado. Utilizando-se da forma indicada por Michel  Thiollent (1980) na 
qual dentro  
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sendo esses escolhidos por morarem em pontos estratégicos ou por serem mais idosos e 

conhecerem a formação, espaços e história da comunidade. São respectivamente: 

informante 1, moradora de 91 anos da Chã da barra de cima, informante 2, senhora 

residente da Chã da Barra de Cima com 43 anos de idade; informante 3, jovem moradora da 

Chã da Barra de cima com 17 anos de idade; informante 4, jovem morada de 21 anos 

residente no Galho cortado; informante 5, jovem morador de 18 anos residente na Chã da 

Barra de Cima; 6 jovem morador da parte dominada Galho Cortado com 19 anos de idade. 

A necessidade do contato constante e direto exigida pela especificidade do tema 

está apoiado, metodologicamente, no método qualitativo, que foca no caráter subjetivo do 

objeto analisado. Apoei-me em estudos de Geertz (1978) para realização dessa pesquisa, 

entendendo a cultura como uma teia de significados construídos pelos próprios homens. Ao 

qual, partindo dos escritos de Weber, Geertz demonstra que o objetivo do pesquisador é 

selecionar entre as estruturas aquela que ele escolheu para interpretar. 

Nesta perceptiva, para compreender os diversos espaços da comunidade e suas 

significações e ressignificações atribuídas, é essencial analisar a categoria de espaço 

enquanto construção social do grupo. Essa noção de espaço que já vem sendo pensada de 

forma diferenciada por várias escolas da Sociologia e Antropologia. 

Na obra “A Poética do Espaço” de Bacherlar (1993) discute-se um espaço poético, 

um espaço de sensibilidade percebido pela poética da casa, abordando o espaço para 

conhecer e analisar a alma humana, partindo de questões do imaginário e através de uma 

imagem poética. Para Bachelard o espaço é o lugar onde se abre a fenomenologia da 

imaginação. Nesse sentido, os fenômenos são uma união entre aquilo que é dado pela 

aparência das coisas e aquilo que é integrado pela imaginação. Nessa fenomenologia analisa 

as pequenas coisas, a maneira como a natureza e o homem desenvolvem suas cascas ou 

casas, tais como a concha, os cantos da casa (porão, quartos, portas, sótão e armários). 

O teórico clássico Marcel Mauss (1974) em sua obra “Ensaio Sobre a Dádiva” 

investiga a regra de direito e de interesse, que estabelece a retribuição nas relações 

fundadas em presentes, sobretudo em sociedades sem o uso da moeda e mercado 

impessoalizado. Essa obra revela um interesse do autor pelas manifestações dos 

fenômenos humanos em qualquer espaço e tempo do planeta, demonstrando como a 

categoria espaço determina a vida social das sociedades por ele estudada. 
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Na obra “Os Nuer” de Evans-Pritchart (1978) revela que as relações sociais dos 

Nuer são influenciadas por limitações ecológicas, nesse sentido, o conceito de espaço é 

definido pelo autor em dois tipos, aqueles que são influenciados pelo meio ambiente e os 

que são influenciados pelos reflexos das relações mútuas dentro da estrutura social. 

Contudo, estudos sobre temáticas da pós-modernidade156 e supermodernidade 

apresentam transformações na dimensão espacial. Castells (1999) na obra “A Sociedade 

em Rede” apresenta o resultado da compressão do espaço gerada pelos avanços da 

tecnologia e pela crescente integração das práticas econômicas tem levado às novas 

definições da realidade falando de em espaço de fluxos e espaço de lugares. Para o teórico o 

espaço revela-se como formas sociais, que estão sofrendo com constantes mudanças sob o 

efeito conjugado de paradigma da tecnologia de comunicação e informação, além das 

transformações, culturais, históricas, e tecnológica. 

Augé (1994) em sua obra “Não-lugares, Introdução a uma Antropologia da 

Supermodernidade” percebe a supermodernidade como um desdobramento da própria 

modernidade, diferenciando a supermodernidade o Lugar e o Espaço e criando o Não-lugar, 

e constituindo essas categorias como importantes para o entendimento da 

supermodernidade 

Para Certeau (1994) em “Relatos de Espaço” diferencia lugar de espaço abordando 

que nem tudo pode ser observado como espaço, ao qual, o primeiro trata da ordem estável 

onde as coisas acontecem, enquanto que o segundo refere à necessidade de ser vivenciado 

para ser considerado um espaço.   

Na obra “As consequências da Modernidade” do autor Anthony Giddens (1991) nos 

oferece uma interpretação provocativa das transformações sociais associadas à 

modernidade. Argumenta que não vivemos em um mundo pós-moderno, ao invés disso 

vivemos as consequências da modernidade. Ele aborda o conceito de espaço em sociedades 

tradicionais entrelaçado à categoria e tempo, sendo este definido a partir da ecologia e o 

espaço a partir da vivência local. Contudo, nas sociedades modernas o desenvolvimento da 

tecnologia e ciência separou as categorias de tempo e espaço. Dessa forma, os parâmetros 

                                                      

156
  Autores variando analisam, atualmente, se a chamada pós-modernidade se realiza mesmo um evento 

posterior a modernidade ou se seus traços na verdade são frações da própria modernidade.  
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da modernidade observados por Giddens trazem para sociedades ocidentais modernas 

novos ritmos de vida diferentes dos existentes nas sociedades tradicionais. 

Para Giddens o aspecto importante na modernidade é a separação entre tempo e 

espaço que ocorre apenas em sociedades modernas contemporâneas. Assim, aspectos de 

previsão e manipulação das leis naturais são o que vão tornar possível um desencaixe157 

entre o espaço e o tempo. O desenvolvimento de mecanismo de desencaixe recolhe a 

atividade social das circunstâncias localizadas, reorganizando as relações sociais através de 

grandes distâncias de tempo-espaciais. Há dois tipos de mecanismos de desencaixe nas 

instituições sociais modernas: Sistemas peritos e fichas simbólicas158.   

Assim, a produção do espaço é condicionada por movimento, isto é, se constitui 

como um lugar praticado, como algo existente em múltiplas invenções do cotidiano. São as 

ações, as vivências dos indivíduos que manifestam a construção daquilo que 

compreendemos por espaço.  

No espaço e no tempo as sociedades se articulam e se organizam de formas 

diferenciadas, no espaço, elas se inscrevem criando lugares singulares, produtos de 

desenvolvimentos e processos sociais desiguais. No tempo, observam-se processos de 

desenvolvimento das sociedades, às vezes sucessivos e sincrônicos, outras vezes em 

descompasso em relação ao espaço e sociedades globais (LUCHIARI, 1996 apud 

ALBUQUERQUE, 2001).  

Assim, como o espaço, o tempo, não existe em si. O tempo é antes de tudo um 

símbolo social, resultado de um processo de aprendizado.  As concepções do tempo e do 

espaço são criadas necessariamente através de práticas e processos materiais que servem a 

reprodução da vida social (HAVEY, 1989).  

Devido ao ritmo e mudança de vida da sociedade entre os séculos XIX e XXI, os 

estudos sobre a modernidade trazem o entendimento sobre a categoria de espaço como 

importante suporte para compreender as mudanças na sociedade e novas formas de 

                                                      
157

 Para Giddens trata de um deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua 
reestruturação através do tempo e espaço. 
158

 Segundo Giddesns os sistemas peritos são ambientes matérias e sociais onde a uma grande eficiência na 
técnica.  As fichas simbólicas são meio de intercâmbio que podem circular sem considerar as características 
específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em uma situação particular 
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sociabilidade e interações dos jovens. Proponho-me então analisar como o espaço é 

representado na cultura da comunidade de Chã da Barra a partir das observações do seu 

cotidiano. 

A comunidade de Chã da Barra é um espaço onde todo mundo se conhece e possui 

certo grau de parentesco. O sítio é formado na maioria dos casos por famílias que vão se 

misturando aos poucos. Trata-se de uma organização social familiar que muitas vezes se 

fecha para os que estão fora e vai se reproduzindo entre si.   

A fala dos mais velhos descreve o sítio em sua adolescência como calmo, com 

poucas informações do mundo e as principais notícias que se conheciam surgiam através das 

rodas de fofocas, que basicamente giravam entorno de informações do próprio sítio sobre 

moças grávidas e que fugiam com seus namorados. Essa época também traz a lembrança um 

período difícil economicamente “a mãe da gente só via a cor do dinheiro quando vendia o 

algodão, minha fia”, como disse Maria (Galho Cortado). Entre a década de 70, 80 e 90 o 

principal plantio dos sitiantes159 de Chã da Barra estava voltado para o plantio de 

algodoeiros, o que hoje praticamente não existe mais.   

A Chã da Barra, na memória dos mais velhos apresenta um espaço para se viver, 

porém em seu passado tudo era mais difícil, como relatou os moradores 

 

Na casa do pobre não tinha geladeira, televisão, fogão de gás, nem carvão. Que 
dizer a gente foi ter energia um dia desse. Isso era coisa pra rico. Carreguei muita 
lenha nas costas, meus ombros ficavam cheios de calos.  Cansei de passar o dia 
todo a soprando fogo. Minha cara ficava cheia de fumaça. Por isso a gente é tudo 
velha cedo. (informante 1, Chã de Cima ) 
O pobre não comprava carro nem moto. A primeira moto que surgiu aqui o povo 
começou a gritar e se esconder com a zoada, pensando que era mundo se 
acabando (risos) a gente nem sabia o que era. O jumento ou uma bicicleta que era 
o transporte pobre. E nem era todos que podia comprar.  

 

Os sitiantes citam as dificuldades que passaram e passam na vivencia do sítio. Mas, 

falam sobre a liberdade proporcionada pelo espaço, sobre o afeto, a vida familiar, os amigos 

e lembram com felicidade dos momentos vividos, com certa idealização do passado idílico. 

                                                      

159
 O termo Sítio, sitiantes é compreendendo para efeitos dessa pesquisa como o conceito que define com 

maior clareza a organização social de Chã da Barra. Um povoado rural, com várias propriedades pequenas onde 
são construídas as residências, currais, roçado e, que desenvolvem relações sociais. 
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Percebo que as ocorrências passadas levam vantagens sobre as do presente nas falas dos 

mais velhos do sítio, visto que tudo aconteceu a 20, 30 anos atrás e conta com um 

distanciamento emocional suficiente para que lembranças negativas sejam minimizadas, o 

que permite ao passado ser desenhado de forma feliz e positiva. 

No entendo, a Chã da Barra se constitui como espaço de reciprocidade onde a 

virtude é visita aos mais velhos, aos doentes, o crédito nas lanchonetes e mercearia, e a 

cachimbada160 além dos favores. Mauss (1974) trás em sua obra “O Ensaio sobre a Dádiva”, a 

tese central sobre a dádiva como o fundamento de toda sociabilidade e comunicação 

humana, mostra trocas voluntárias e recíprocas, mas tidas como sistemas de prestações 

totais 161que podem ser entendidas, nesse caso, como dádivas do sítio.   

As festas de aniversário, as visitas a recém-nascidos, casamentos são 

demonstrações de status pelas pessoas que os realizam, sendo também uma forma de 

dividir o momento com amigos e parentes. Os presentes adquiridos pelo acontecimento da 

festa não torna a família mais rica do que era. Mas, gera, um sentimento de posição social 

no sítio. Quando maior a quantidade de comida e atrações, maior o comentário em torno 

das posses da família e maior a satisfação dos idealizadores da festa.    

Contudo, a comunidade de Chã da Barra apresenta alguns espaços públicos. Os 

espaços públicos são lugares de convivência que expressam estilos de vida (Giddens, 1997), 

relações de poder (Lofland, 1985, Hansen, 2002) e formas de apropriação por distintos 

grupos sociais, sendo, desta maneira, lugares segmentados e identitários. Não obstante, são 

lugares representativos da vida e da história, lugares simbólicos, característica essa mais 

explícita nos espaços das áreas centrais. 

A inquietação mais expressiva, porém, é que todo espaço público é construído 

socialmente. Essa proporção já fora destacada por Simmel (1939) em sua sociologia do 

espaço, pois as formas de sociabilidade e de apropriação dos espaços públicos, além de se 

                                                      

160 Visitas a recém nascidos, onde se bebem batidas (mistura de cachaça, suco de frutas e leite condensado) e 

presenteia a criança.   
161

 Ao definir a sociedade como um “fato social total”, Mauss compreendeu que a vida social é essencialmente 
um sistema de prestações e contra-prestações que obriga a todos os membros da comunidade, sendo essas 
prestações totais trocas recíprocas de gentilezas, ritos, serviços, bens matérias, entre e intra tribos. (MAUSS, 
1974) 

 



409 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

transformarem constantemente, expressam processos sociais mais gerais de uma sociedade 

em um determinado tempo e lugar. Como espaço construído socialmente, é também lugar 

de conflitos entre os diferentes grupos sociais, espaço de poder, e de afirmação de um grupo 

sobre outro (Hansen, 2002).  

Na Chã da Barra identificam-se como lugares públicos a escola, campo de futebol, 

quadra poliesportiva, unidade básica da saúde. Esses lugares se transformam em espaços a 

partir das suas vivencias e significações. 

A escola é vivenciada pelas crianças como espaço de aprendizado, brincadeiras, 

disciplina, de troca de saberes e poder, podendo ser um ambiente desejado a ser situado 

pelos estudantes ou alvo distanciamento. Contudo, para os pais, a instituição escolar 

representa a possibilidade de um futuro melhor, a esperança através do aprender que 

proporcionará uma maior qualidade de vida.  

O ambiente escolar também é visto como propicio para festividades, datas 

comemorativas, como: páscoa, festas juninas, dia do estudante, e proporciona alegria, 

diversão para todas as pessoas do sítio que se encaminham até a escola. Os espaços da 

escola como a sala de aula, não é apenas mais local de tarefa escolar, mas ambiente 

próspero para fotos e lanches aberto a comunidade e mais frequentado por mulheres, dessa 

forma, tendo a escola seu significado alterado de acordo com seus momentos e 

frequentadores. 

Já o campo de futebol do sítio é espaço muito mais frequentado pelos homens, que 

levam seus filhos para os jogos. Nesse ambiente é visível que os jogadores estão envolvidos 

em um processo contínuo de ganhar ou perder espaço a partir do qual o espaço conquistado 

pode ser considerado uma vantagem ocupacional real e não uma consequência dos fatores 

contextuais de um movimento. Contudo, o campo de futebol que sempre foi um refúgio 

para lazer, sendo refresco para a rotina estressante ao favorecer o contato com a natureza e 

com a simplicidade, parece perder espaço para a quadra poliesportiva presente na 

comunidade. 

A quadra poliesportiva do sítio é um espaço utilizado por crianças, jovens, 

mulheres, homens e pelos mais velhos. A quadra funciona de domingo a domingo no 

período noturno, aberta a toda comunidade, e nos turnos manhã e tarde sendo de uso 

exclusivo da escola. Cada sitiante/jogador possui um horário de utilização definido para uso 
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da quadra, momento de muita descontração, lazer, histórias contadas, que permitem 

valorizar a comunidade e a identidade local na construção desses espaços. A quadra também 

é utilizada para eventos da comunidade, como: festas, aniversários, casamentos, eventos 

religiosos, tendo seu sentido alterado de acordo com seus momentos e frequentadores. 

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) localizada no sítio é um espaço muito 

mais feminino.  As mulheres que atribuem à importância do ambiente como propício a 

consultas, e que levam seus filhos ou que são acometidas por doenças para médicos e 

dentistas. Mas, esse espaço também demonstra características de um local favorável para 

conversas entre as mulheres, para saber da saúde de um morador do sítio, ou se reunir em 

grupos fora da infraestrutura da unidade de acordo com o assunto e interesse.  

Esses espaços públicos de uso acessível às variadas faixas etárias, que conseguem se 

manter preservados, são espaços que trouxeram a Chã da Barra novo significado, pois passa 

a ter um semblante da sociedade ao funcionar como peça fundamental no convivido social e 

no desenvolvimento, além de transmitir bem estar e segurança aos sitiantes.  

Nesses espaços aparecem ter uma definição comum para todos os sitiantes de Chã 

da Barra, na medida em que o aproveitamento dos mesmos é realizado de maneira 

igualitária em todas as partes do sítio. Porém, a realidade de uma comunidade descrita 

anteriormente pelos moradores como calma, pacata, sem contato com informações do que 

acontece com no mundo e tecnologias, contudo, é através da modernidade e era hardware 

que os espaços e tempo passam por reconfigurações e ressificanificações.  

Entendemos o espaço como lugar praticado, buscando observar as relações sociais 

percorridas por afetos e sentimentos para construção do espaço significado. As calçadas das 

casas dos mais velhos de Chã da Barra, anteriormente, era local essencial para observar as 

crianças a brincar na estrada e para conversas sobre os últimos acontecimentos do sítio, 

porém, passaram por mudanças em seu acesso, ao qual, as calçadas escolhidas trás como 

referência o acesso a rede de internet de forma gratuita, o que proporcionou eliminar as 

diferença entre longe e perto. Segundo os sitiantes: 
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A minha fia, a gente costumava ficar pelas calçadas da casa de Dona Laura para 

conversar, agora o povo vai é pra calçada da neta dela porque os meninos usam um 

negócio de internet, as crianças é tudo de telefone na mão quase nem brincam. 

(informante 2, Chã de Cima ) 

O pátio da escola do Galho Cortado mesmo era chei de gente pra conversar, usar o 

orelhão que tinha, era bem muita fila, o povo jogava peteca lá. Mai hoje os jovem 

tudim vai quando não estão na quadra da escola, mai fica é tudo no celular parece 

que nem conversa, o orelhão toca em cima deles e eles nem liga.  (informante 1, 

Chã de Cima ) 

 

A modernidade com era dos softwares e tecnologias de comunicação e informação 

altera a perspectiva de espaço e tempo da comunidade de Chã da Barra como foi descrito 

pelos sitiantes. Recorda-nos, Bauman quando trata a modernidade na era dos softwares 

com a eficácia do tempo, onde o espaço pode ser atravessado, literalmente, em tempo 

nenhum. Cancela-se a diferença entre longe e perto. O espaço não impõe mais limites à 

ação nem seus efeitos. Ele pode ser levado em conta ou de jeito nenhum. Para Bauman 

(2001) o tempo não é mais o desvio na busca, assim não mais confere valor ao espaço, em 

que a quase-instantaneidade do tempo do software anuncia a desvalorização do espaço em 

algumas sociedades. A modernidade líquida se internaliza nas famílias, na escola e no 

conjunto da sociedade revelando as mudanças ocorridas ao longo dos tempos, bem como os 

valores atuais proporcionados.   

Ao passo que a modernidade proporciona segurança e confiança advindas dos 

processos inovadores, como aproximar um parente que mora em outro Estado do país, 

informações de mundo, e falar com o vizinho sem ir necessariamente a sua casa, mas 

também gera inúmeros efeitos não tão desejáveis como perigos e risco nos mais variados 

campos. No caso de Chã da Barra, por exemplo, as lanchonetes são ressignificadas ao passo 

que muitos jovens não a procuram para lanchar, mas para utilizar a rede de internet aberta, 

sendo uma espécie de lan house162 gratuita.   

 

                                                      

162
 Estabelecimento que permite o acesso a Internet ou apenas aos computadores por um preço por 

hora. 
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Olha a gente gosta muito de vir para lanchonetes porque oferecem wifi gratuito, 

muitas vezes nem consumimos nada, só ficamos lá para utilizar a rede de internet 

mesmo. Outros vão para casa de amigos para fazer uso da internet. (informante 3, 

Chã da barra de Cima) 

Nem todo mundo tem internet em casa, então damos um jeito, vamos para casa de 

amigos, vizinhos ou para as lanchonetes. (informante 4, galho cortado) 

A minha família não tem dinheiro para pagar um internet lá para casa apenas, 

então eu e meus amigos estalamos na casa de meu primo e todo mundo usa, é 

ruim pq as vezes temos que ficar na calçada da casa dele para usar (informante 6, 

galho cortado) 

 

Sendo assim, possível observar a emergência de modos de vida e novas formas de 

organização social que divergem das que foram criadas pelos moradores mais velhos da 

comunidade.  

Nesse sentido, a internet163 e sua implementação no cotidiano dos sujeitos, 

proporcionam novas formas de interação uns com os outros, permitindo uma relação 

dinâmica e de mobilidade. Segundo Lévy (2000) nos diz :  

 
O ciberespaço (...) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores.O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações 
que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo” (LÉVY, 2000 p.17).  
 

Nesses espaços, a cultura juvenil cria novas representações simbólicas a serem 

disseminadas. Em meio a uma dinâmica da sociedade em rede, a juventude descobriu como 

se relacionar com o outro por intermédio do ciberespaço164. 

Observamos um protagonismo dos jovens em se apropriarem do espaço virtual, 

algo novo para os mais velhos e ainda pouco difundido na comunidade entre eles, mas para 

a juventude rural trata de um espaço escolhido para expressar e compartilhar sentimentos, 

opiniões e ideias. 

A juventude, nessa perspectiva, é entendida como um segmento social relevante, 

cuja faixa etária é definida pela Brasil de 15 aos 29 anos. Porém é importante evidenciar que 

                                                      
163

 A internet é o conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, 
conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo comum. 
164

 Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a presença física do 
indivíduo para constituir a comunicação e interação como fonte de relacionamento, sendo um espaço virtual 
para a comunicação que surge da interconexão das redes de dispositivos digitais interligados no planeta. 
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quando tratamos de jovens estudantes, jovens trabalhadores, jovens em contexto urbano ou 

aos jovens em contexto rural, compreendemos que existem múltiplos sentidos atribuídos a 

essas juventudes. Reconhecemos então, a existência das variadas culturas juvenis e a 

investigamos a partir de sua heterogeneidade e diversidade. Nesse sentido, a juventude é 

entendida como uma noção construída socialmente e que não pode ser definida 

exclusivamente por critérios biológicos e psicológicos. Dessa forma, faz-se necessário 

compreender a juventude como construção que, em diferentes épocas e processos 

históricos, adquire significações diversas por seu caráter, classe, série e natureza.   

Todavia, os espaços não são apenas ressignificados pelos jovens. Uma escola 

desativada na Chã da Barra de Cima, passou a ser utilizada especialmente pela população 

adulta como local para realização de missas e cultos evangélicos. A ressignificação vem por 

motivos variados, nesse caso, observado pelos moradores a necessidade de ter um local 

para cultos religiosos, percebemos então, que onde houver uma menta inquieta e 

incomodada com a obsolescência e a rotina, haverá transformação. 

Assim, em Chã da Barra não existem o sentido de lugar descrito por Certeau, pois 

todos os espaços são dotados de sentido, até mesmo a casa do vizinho está dotada de 

sentido por ser “a casa do vizinho” diferentemente do que acontece nas grandes 

metrópoles.  

As sociedades camponesas possuem suas particularidades por não serem encaradas 

como sociedades tradicionais, em contrapartida, não é definida como uma sociedade 

moderna como nas discrições de Giddens, mesmo com elementos da modernidade 

disseminados, está sociedade é também fundamentada em aspectos tradicionais como as 

narrativas orais. 

 

Considerações finais 

Neste trabalho, para pensar a questão do espaço, do tempo, e sua ressignificação 

foram apresentadas situações, do surgimento de espaços públicos anteriormente 

inexistentes na comunidade, exceto pela escola, a prática de utilização das lanchonetes por 

parte dos jovens, e a reconfiguração do uso de uma escola desativada para realização de 

cultos religiosos. 
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Os espaços em Chã da Barra não são caracterizados apenas por sua estrutura física, 

mas pela experiência e vivência do indivíduo, através do significado atribuído pelos 

moradores a este pela representação social que engrena sobre o mesmo a partir da vivencia. 

Os diversos espaços citados estão marcados por sentimentos, e nesse sentido, demonstram 

mais do que a vida social do indivíduos, mas retratam suas necessidades, anseios, sonhos e 

de suas vidas. 

Ao referir aos espaços da comunidade também estávamos considerando a 

importância de seus habitantes, que de forma singular transformam e enchem os espaços de 

sentidos. Os espaços concretos ou construídos nas interações das pessoas, foram percebidos 

com o apoio de literaturas que visou entender o que não estava dado, mas os espaços 

existentes por trás daqueles que são perceptíveis. 

Os espaços também foram demonstrados na realidade de Chã da barra  

abstratamente, consequentemente indispensável as falas e seu sentido. Nessa perspectiva, 

os meios de comunicação, informação, redes sociais, são mecanismos transformadores das 

representações sociais do espaço, sendo através desses produzidos novos espaços dentro de 

lugares já existentes. 

Em um mundo do ciberespaço, o tempo cibernético, minimiza o espaço mundial 

referente às distâncias, um espaço também demonstrado como global interconectado na 

instantaneidade e imaterialidade das redes virtuais por onde se movimentam diferentes 

formas e fluxos. 

Todavia, a comunidade estudada se afasta de um modelo de sociedade tradicional, 

como de uma sociedade moderna. Havendo na sua organização fundamentos que 

endereçam a ambos modelos, mas sem centralidade em um deles. Sendo assim, as 

representações sociais das categorias espaço e tempo são elementos cruciais na construção 

da identidade social da comunidade. 
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ARTE EM MUROS: DOS JOVENS GRAFITEIROS DE FORTALEZA AOS MÉTODOS DE PESQUISA 
NESSE CAMPO 

 
Caio Martiniano de Brito Baima165 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a revisão bibliográfica utilizada em um projeto de mestrado, 
pensando dessa forma suas propostas metodológicas findando em que métodos se adequariam mais ao tipo de 
trabalho de campo que proponho realizar. Pensaremos através dessa bibliografia quais as melhores formas de 
inserção e participação no locus escolhido para a pesquisa. Finalizo propondo uma atividade cibernética junto 
da plataforma instagram para divulgação e contra a efemeridade dos grafites. 
 
Palavras-chave: Juventude; Grafite; Estado. 

 

A paixão pela arte 

Era junho de 2014 quando demonstrei algum tipo de interesse real pela produção de 

arte-grafite no contexto das grandes regiões metropolitanas. Nesse ano estive, durante dez 

dias, em passeio familiar no sul do continente, especificamente no Uruguai e na Argentina. 

As paredes coloridas chamavam minha atenção no mesmo período em que adquiri o 

primeiro celular com qualidade boa o suficiente para bater fotos diurnas. Devo confessar 

que boa parte das fotografias saíram tremidas, outras meio escuras e algumas poucas com 

algum vestígio de qualidade. Indiferente das falhas entre as fotos, diante da inocência do 

jovem fotografo, publiquei quase todas nas redes sociais no período da ascensão do 

instagram166, algumas ainda estão lá. 

O apego pela arte urbana estaria apenas começando, vivia até então em uma cidade 

onde esse tipo de expressão estava cada vez mais ganhando espaço, instalações em locais 

turísticos, eventos a céu aberto, viradas culturais, esse era o período ideal em Fortaleza para 

ver a reocupação dos espaços públicos pela juventude. Editais começaram a aparecer 

abrangendo as mais variadas expressões artísticas, as recentes bandas começam a ter um 

leque de opções de locais e eventos para tocar, muitos deles passam a galgar seu caminho 

para a fama, mesmo que limitada. As esquetes voltam para as calçadas de teatros e centros 

culturais, desenhistas e cartunistas passam a ter a oportunidade de lançar seus livros, 

                                                      

165
 Mestrando no PPGA/UFPB (Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da 

Paraíba) 
166

 Plataforma online utilizada para publicação de fotos e vídeos curtos 
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revistas e coletâneas, as performances artísticas e outras expressões corpóreas passam a 

estar presentes em todos os eventos culturais da cidade e os muros para os grafiteiros 

passam a ser cedidos através de edital. 

Nesse mesmo ano de 2014, mesmo diante da tamanha ascensão artística 

fortalezense, ingressei na graduação em ciências sociais, momento este em que foi dado o 

pontapé inicial para os estudos da antropologia urbana. Foram quatro anos em que estive, 

sem resquícios de dúvidas, completamente direcionado para os caminhos das pesquisa 

antropológica dentro dos limites da cidade grande. Diante das múltiplas vertentes que me 

eram oferecidas o caminho mais atrativo foi sem dúvidas o da arte, trajetória por mim 

ignorada durante todos os anos de graduação. Esse anseio me faz com que elabore um 

projeto completamente ficando na arte, relacionando assim a arte urbana com a 

antropologia urbana, usando como amalgama autores da antropologia da arte. 

Ao me inserir no campo em busca de elaborar um projeto para submeter na seleção 

da pós-graduação, me vi obrigado a tratar de questões acerca de juventude e violência, 

tratando aqui esse segundo aspecto como hipótese, afinal é plenamente possível iniciar a 

pesquisa etnográfica pressupondo a violência e enquanto pesquisador me deparar com algo 

completamente oposto.  

Pensando nesse contexto, proponho nesse momento esboçar uma pequena 

discussão acerca de inserção no campo a partir dos autores que discutem antropologia 

urbana, antropologia da arte, violência, juventude e, finalmente, aquilo que é temática 

central na pesquisa que me propus: a arte grafite. 

 

O contexto do campo 

Diante de uma cidade que volta dia após dia a ter como um de seus expoentes 

principais as expressões artísticas, era necessário nesse meio encontrar um ponto de 

partida, um grupo, um local ou até uma instituição que agregasse jovens grafiteiros. Olhei 

para algumas expressões do tipo, pensei no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura167, 

                                                      

167
, ⁴ e ⁵ - Instituições promotoras de arte em Fortaleza, ligadas à secretaria de cultura. Fornecem cinemas, 

oficinas, cursos, atividades culturais, shows etc.  
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Escola Porto Iracema das Artes168, Vila das Artes169, todos os citados com espaço físico, 

comportando atividades culturais, cursos, oficinas, mostras de cinema etc. Finalmente, surge 

o insight, a Rede CUCA.  

A Rede CUCA foi elaborada enquanto projeto em 2007, durante a prefeitura de 

Luizianne Lins (prefeita de Fortaleza entre 2005-2012), esse documento trazia como 

proposta construir uma política pública que atinja os jovens entre 15 e 29 anos, que 

representam quase 700 mil habitantes da cidade, e em seu espaço “...oferecer uma resposta 

global às diversas necessidades dos jovens, melhorando sua qualidade de vida e favorecendo 

ao máximo sua participação nas decisões” (Projeto CUCA 2007). 

Essa rede, como descreve o nome, centro de urbano de cultura, arte, ciência e 

esporte, trabalha com diversas vertentes conectadas à juventude periférica, mas não 

especificamente com grafite. O que devemos fazer é recuperar as programações mensais, 

filtrar os meses em que foram oferecidas oficinas referentes a esse tipo de arte e tentar se 

inserir nesse meio buscando os sujeitos que oferecem os cursos além de buscar os jovens 

que se inscreveram. Dessa forma é possível tentar rastrear aqueles que se inseriram no 

contexto das artes em muros, propiciando uma abertura para compreensão de suas 

trajetórias. 

Decidir iniciar as investigações através do CUCA, no contexto cultural da metrópole 

que decidi trabalhar, não significa abdicar de olhar para outros centros, instituições ou 

programas do Estado, o intuito de seguir esse caminho é partir de um cenário periférico em 

direção ao centro e aos bairros mais nobres da cidade. Assim não poderei esquecer de 

explorar as produções artísticas trazidas pelo festival Concreto, esse evento tem sido anual e 

acontece em diversos pontos da cidade: “O principal sentido do Festival Concreto foi 

intervir, ressignificar e transformar os espaços geralmente esquecidos e em desuso social” 

(GRUD, 2013) 

Houve edições em 2013, 2015-2019, as primeiras três imortalizas, mesmo com o fato 

de ser uma arte efêmera, em um livro organizado e publicado por Narcélio Grud, um dos 
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artistas de mais expressividade hoje no âmbito do grafitti. A grande proporção do evento faz 

com que participem, enquanto artistas, uma boa quantidade de cearenses, alguns de outros 

locais do país e ainda grafiteiros internacionais. Esses assumem a responsabilidade de trazer 

de volta a vida uma série de locais, muitas vezes históricos, porém sucateados, criando uma 

percepção mais alegre e colorida para os moradores da cidade. 

Em 2013 surge um evento de menor proporção, chama-se Semana do Graffiti, 

ocasião ofertada pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ) com 

curadoria de Narcelio Grud. Esse, por sua vez, conta com debates com o poder público, 

oficinas, ações de pinturas em praças, capelas ou outros muros além de festas com DJs no 

turno da noite. Acontece posteriormente nos anos 2015, 2016 e mais recentemente, em sua 

quarta edição, em agosto de 2019. A exemplo desse último ano, os artistas são submetidos a 

um processo seletivo, os escolhidos recebem além de R$200, refeições, camiseta do evento 

e 12 latas de tinta. 

A Batalha de graffiti aconteceu em 2017, evento também proveniente da CEPPJ. 

Surge como parte integrante da programação da semana do hip hop. Essa, por sai vez, não 

ocorreu novamente ainda nos dois últimos anos, aconteceu como um episódio único. Mas 

ainda assim é preciso ficar atento para uma possível edição. 

No mais, ficou claro que esse tipo de expressão não está em completo anonimato 

nessa metrópole, ao contrário, não apenas é reconhecida como o poder público muitas 

vezes facilita e até financia o desenvolvimento desse trabalho. São esses os caminhos que 

devo conhecer, me inserindo nesses espaços, abrindo vias de diálogo e, talvez o mais 

importante, vendo tudo acontecer, observando uma série de artistas conseguindo olhar para 

uma cidade em tons de cinza e transformando em algo atrativo aos olhos. Para um 

grafiteiro, o muro é uma tela em branco e a cidade é uma grande galeria aberta com 

exposições a qualquer hora do dia. 

 

Caminhos para Incursão 

Devo me deparar não mais apenas com dificuldades metodológicas como com 

dificuldades técnicas referentes ao momento de inserção em campo. Aqui em meu gabinete 

posso desenhar uma série de vias que possibilitem minha entrada nesses espaços, ao passo 

que posso ter todas as previsões frustradas em algum momento. Está começando a ser 
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colocado aqui o dilema encontrado em quase toda etnografia, as frustrações que surgem no 

decorrer da pesquisa antes de conseguir estabelecer uma relação estável entre pesquisador 

e objetos de estudo, a grande diferença que vemos nesse trabalho para outro é que me pus a 

escrever sobre a ânsia da frustração, discuto aqui algo com inúmeras suposições prévias. 

Aqui nesse momento é com Da Matta (1978) que diálogo, seu artigo “O ofício do 

etnólogo, ou como ter ‘anthropological blues” traduz com precisão alguns anseios desses 

que comecei a descrever. O autor propõe dividir a pesquisa etnográfica em três etapas, 

chama a primeira de teórico-intelectual, fase na qual o antropólogo faz sua coleta 

bibliográfica, tenta produzir algumas previsões do que encontrará em seu campo para 

realizar o esforço de tentar chegar munido de uma bibliografia que minimamente contemple 

seu objeto de estudo.  Uma segunda etapa, período prático, daria conta dos preparos que 

antecedem o cronograma da pesquisa de campo, remédios, cálculos acerca dos gastos que 

serão feitos, em caso de viagem se organizar quanto ao que vai levar, o quanto vai levar, o 

quanto deve durar cada comida ou outros suprimentos. A última fase, denominada por Da 

Matta (Idem) de pessoal ou existencial, é o momento em que se aproxima a bibliografia 

coletada, a teoria, com os dados produzidos em campo, por isso pessoal, pois trata de unir a 

perspectiva única do antropólogo que fez a pesquisa com a teoria antropológica. 

A pesquisa aqui proposta, se colocarmos nos moldes apresentados por Da Matta, 

está flutuando entre o teórico-intelectual e período prático. Há uma coleta bibliográfica, 

trouxe alguns conceitos da antropologia para inserir em minha pesquisa, entretanto, 

reconheço que no momento que estou ainda há pendências relativas a conceitos no campo 

específico da arte, mas o instante em que podemos tentar visualizar um pouco o locus da 

pesquisa, etapa teórico-intelectual, está se encaminhando para a etapa período prático. Se 

não isolarmos essas duas etapas, tentando as pensar em conjunto, não seria equivocado 

afirmar que estou concluindo a primeira, mas ainda não desvinculado dela, estou iniciando a 

segunda. 

Esse processo transitório contempla aspectos importantes de minha pesquisa, afinal, 

perpassa por anseios existentes no decorrer de um primeiro ano inserido em um programa 

de mestrado onde o campo que escolhi pesquisar está a 700km de distância. A distância 

entre Fortaleza e João Pessoa demonstram um impasse contornável na medida dos esforços 

que tive para manter viva a relação com o campo. Vamos enquadrar aqui o primeiro ano no 



421 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

programa de pós-graduação como a etapa teórico-intelectual. Como o nome explicita, 

autoexplicativo, foi realizada, não toda devido a necessidade de ampliação bibliográfica 

cotidiana, um apanhado dos mais diversos artigos, textos, livros que se relacionam com 

minha proposta de pesquisa. 

Dessa forma, devo pensar nas vias de fato, na entrada em campo. Poderia aqui fincar 

meu processo de incursão em Malinowski (1978) de maneira a associar todo o trabalho 

etnográfico às propostas do autor em 1922. Nós, antropólogos, vemos e lemos artigos e 

livros que o tratam como pilar fundamental de suas pesquisas a todo momento, eu mesmo o 

trouxe no momento da apresentação do projeto para ingresso no mestrado. Dessa vez me 

encaminho para pensar em antropólogos que pensaram e moldaram a etnografia no 

contexto urbano, na arte, nas periferias e na juventude. Não que o autor citado deva ser 

superado, longe disso, sua importância no campo antropológico perdurará e se esquivará do 

esquecimento, além das avançadas propostas decorrentes da oposição às escolas 

antropológicas que o antecederam. Ainda devo à Malinowski (idem) a adesão de muitas 

propostas, observemos uma delas: 

 

Quanto maior for o número de problemas que leve consigo para o trabalho de 
campo, quanto mais esteja habituado a moldar suas teorias aos fatos e a decidir 
quão relevantes elas são às suas teorias, tanto mais estará bem equipado para o 
seu trabalho de pesquisa” (Malinowski, 1978, p.22). 

 

O que não desejo é associar, na situação atual da pesquisa, todas as compreensões 

sobre etnografia a ele. Dessa citação pensemos que essa proposta não deverá estar 

desvinculada com a discussão acima com DaMatta (ibidem), se trata, colocada de forma 

talvez um pouco menos lapidada por ter sido publicado no início do século da fase teórico-

intelectual. 

Por razões como essa exemplificada no parágrafo anterior, encaminho minha 

pesquisa através de autores que já trabalharam e aprofundaram os textos de Malinowski 

(ibidem), trazendo cada vez mais para uma realidade tanto local quanto contemporânea. 

É assim que busco introduzir um dos autores contemporâneos que mais tem 

contribuído para a etnografia moderna no contexto das grandes cidades, José Carlos Cantor 

Magnani (2005). Aqui trato de um artigo publicado na revista de sociologia da USP chamado 

“Os circuitos dos jovens urbanos”. Esse texto apresenta uma proposta de conceitos nativos 
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do meio urbano para posteriormente trabalhar uma série de casos em que o autor teve 

algum tipo de relação, por vezes de orientação, no Núcleo de Antropologia Urbana da USP 

(NAU/USP). Não me debruçarei nesse momento nos conceitos apresentados por ele, penso 

em trabalhar por um caminho similar, o da compreensão da terminologia utilizada nos 

circuitos juvenis de Fortaleza para incorporar no decorrer da pesquisa. 

Isso que estou propondo no paragrafo anterior não é nada novo nos contextos da 

antropologia, compilar os conceitos apreendidos em um vocabulário que chamamos de 

“nativo” (no sentido de que vem deste local) para desenvolver nossas argumentações os 

utilizando. Magnani (idem) no trabalho citado faz algo similar, mas de uma forma mais 

abrangente, utiliza termos provenientes da metrópole paulista, mas não está trabalhando 

com categorias específicas de cada grupo, a não ser no momento em que trata do pixo. 

Assim como foi feita a discussão com o pixo, trago como proposta concentrar em um 

pequeno glossário os termos que os grafiteiros usam entre si para dissertar e argumentar 

sobre o tema. 

Devemos pensar outro aspecto importante já que coloquei a linguagem utilizada 

pelos artistas estudados como importância fundamental – se a forma que falam será 

transposta para um trabalho acadêmico, é tão necessário quanto que suas discussões sejam 

trazidas por eles mesmos e não simplesmente traduzidas ou interpretadas. Aqui evoco 

James Clifford (2002) ao propor quatro tipos de autoridade etnográfica, aquilo que 

representa trazer a discussão do locus, daquilo que de fato é empírico para os moldes da 

academia. O autor discute, inclusive, de forma já muito avançada onde fica o local de 

protagonista dos sujeitos que o antropólogo pesquisa. 

Clifford (idem) apresenta primeiramente dois tipos de autoridade presentes em 

trabalhos na área da antropologia, o experiencial e o interpretativo. O experiencial contendo 

o olhar daquele que foi à campo e esteve lá presente sendo a garantia da veracidade daquilo 

que foi observado (como o caso da pesquisa de Malinowski ao estudar os Trobriandeses). O 

caso de uma autoridade interpretativa, “ao ver as culturas como conjuntos de textos, frouxa 

e, por vezes, contraditoriamente unidos, e ao ressaltar a inventiva poética em 

funcionamento em toda representação coletiva, contribuiu significativamente para o 

estranhamento da autoridade etnográfica” (CLIFFORD, 2002, p.43)  
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É dessa forma que propomos que esse trabalho contenha outra perspectiva ao olhar 

para o grupo escolhido para esta pesquisa, trazendo de alguma forma uma compreensão se 

seu local social e de suas manifestações culturais a partir de um olhar proveniente dos 

próprios atores sociais (TOURAINE, 1998, p. 37). Diante disso, Clifford (2002) ainda apresenta 

dois tipos de autoridade que podem estar presentes em nossa escrita etnográfica: dialógica 

e polifónica. 

A escrita dialógica apresenta para aqueles que produziram trabalhos dessa forma 

uma troca de conhecimento onde ambos devem ter ganhos, afinal, essa proposta tem como 

base uma intensa troca de diálogo com o grupo estudado. Ainda assim, Clifford afirma 

limitações, onde outrora uma autoridade interpretativa ignorava o diálogo, essa baseada 

nisso passa a deixar de lado a textualização interpretativa. (CLIFFORD, 2002, p.46). A última 

autoridade explicitada pelo autor é a polifónica, onde compreendendo o termo inferimos a 

ideia de diversas vozes em conjunto, assim, essa produção colaborativa, nos termos do 

autor, passa a conter no corpo do texto inúmeras falas de informantes, extratos de 

entrevistas, tentando assim explicitar uma posição vinda da realidade de onde essas vozes 

originam-se. Ainda assim, vale reconhecer que o autor do produto final recorta e seleciona 

quais trechos das falas dos informantes o interessa na composição de seu texto. 

Trazendo esta recordação dos anseios de Clifford (2002) para a atual pesquisa, é 

necessário que ao realizar o trabalho de campo se apreenda os materiais relacionados às 

diversas autoridades tentando enfatizar aspectos presentes em cada uma delas tornando 

assim a pesquisa mais ampla, é necessário um traço experiencial, indo à campo e elaborando 

dados que só o autor é capaz de perceber naquele momento, interpretativo, enfatizando 

que os dados produzidos e coletados devem passar por um trabalho científico no 

procedimento da escrita, partindo das obtenções práticas e equiparando às compreensões 

teóricas. É também de suma importância que a produção acadêmica possua duas vias, uma 

em que a academia recebe ganhos devido à pesquisa, mas que os sujeitos e o locus 

observado também tenham um saldo positivo, dessa forma deverá haver também a escrita 

dialógica e por final, polifônica por se propor a não apenas trazer meras interpretações do 

campo mas tentar expor através de entrevistas a posição daqueles que permeiam aqueles 

locais. 
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Chegada aos personagens da pesquisa 

Surge então um questionamento, de tanto se falar dos sujeitos dessa pesquisa, dos 

grafiteiros que serão etnografados, ficou ainda uma simples dúvida: como chegar nessas 

pessoas? Onde os achar e como se aproximar deles? 

Cabe aqui, rapidamente, recorrer ao Estrangeiro escrito por Simmel (2005). Dentre 

suas múltiplas aplicáveis interpretações trabalharei aqui com o estrangeiro sendo um 

paralelo do pesquisador que faz pesquisa de campo, em meu caso o sujeito que vai por em 

prática o exercício da etnografia. 

 

A objetividade do estrangeiro é outra expressão desta constelação. O estrangeiro 
não está submetido a componentes nem a tendências peculiares do grupo e, em 
conseqüência disso, aproxima-se com a atitude específica de "objetividade". Mas 
objetividade não envolve simplesmente passividade e afastamento; é uma 
estrutura particular composta de distância e proximidade, indiferença e 
envolvimento (Simmel, 1993.  p.184). 

 

 É o olhar da citação acima que deve ser evocado nos momentos de inserção no 

campo. 

Devo compreender que não sou membro do grupo pesquisado, que optei por 

acompanhar artistas que realizam uma produção que até então me vejo como incapaz de 

fazer. Acesso esses espaços apenas como antropólogo e não, de forma alguma, enquanto 

artista. Dessa forma nunca deixarei de ser estrangeiro nesses espaços por mais que eu 

consiga me inserir mais e mais, o que devemos perceber é que por vezes o fato de ser 

estrangeiro não apenas fecha portas mas é capaz de abri-las, conquistar uma relação de 

confiança, assim como Foote Whyte (2005) fez ao construir seu vículo com Doc, é parte 

essencial para que a pesquisa possa fluir, sem isso não há como aplicar nenhum 

procedimento etnográfico pois o grupo se fechará para o pesquisador. 

Mas pensando ainda com Foote Whyte (idem) podemos lembrar que não há 

necessidade de ter todo o grupo como colaborador para a pesquisa, poucos sujeitos já 

podem cooperar e engrandecer as perspectivas por mim observadas, assim como aconteceu 

com o autor. 

Outra saída para abordar os grafiteiros de Fortaleza é o que podemos chamar de 

amostragem por bola de neve. Esse panorama de pesquisa enfatiza um trabalho qualitativo, 

portanto, não serve para representar todos os grafiteiros da cidade, as vezes sequer do 
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bairro, mas servirá para construir uma teia de contatos nesse meio que apresentarão 

diferentes abordagens das compreensões que pretendo investigar. 

Esse método se efetiva quando a partir de um contato consigo que esse indivíduo me 

direcione para outro ou outros e esses segundos e terceiros me direcionem para mais 

artistas e assim por diante, dessa forma, construindo uma teia de contatos. Artistas, por 

exemplo, que pintam muros de forma ilegal não seriam facilmente achados na internet, esse 

método possibilita os encontrar.  

Através desses caminhos para inserção no campo, devo lembrar de uma autora que 

compartilha o locus (a cidade) com meu trabalho, Glória Diógenes (1998), também de 

Fortaleza e que no decorrer de sua tese trabalha com dois eixos para discutir as gangues e 

seus movimentos da periferia da metrópole. A violência e a juventude, aqui nesse momento 

de interessa esse segundo aspecto, onde o enquadra enquanto categoria social, mas logo 

afirma que essa categoria, por ser recente e instável, tem um caráter de mutabilidade alto, o 

que faz com que se torne difícil essa conceitualização.  

Mesmo com essa aparente dificuldade é com esse grupo que se realiza esse trabalho, 

ainda proveniente dos escritos de Diógenes (idem), devemos lembrar que essa dificuldade 

de conceitualizar mostra uma complexidade dada a fluidez, o que ela chama de pluralidade 

conceitual. Por essas razões retomo os espectros pensados pela autora para pensar os 

jovens:  

 

A juventude tende a ser analisada ressaltando-se, separadamente, cada um desses 
espectros, qual seja: a exaltação do seu potencial inovador e, de outro modo, o 
impacto de sua “insociabilidade rebelde”. (DIÓGENES, 1998. p.144) 

 

 Takeuti e Azevedo (2018) também atribuem essas marcas à juventude para 

pensar especificamente o campo do pixo e do grafite, mas ainda pensando na categoria de 

juventude e os grupos que se inserem em seus cotidianos, dizem que:  

 
os jovens podem se inscrever no próprio fluxo da vida urbana para participar de sua 
transformação, a partir mesmo de suas experimentações sociais. Nesse sentido, não 
se pertence a um grupo, bem como não se adere a uma dada experimentação, de 
maneira estática; pois o que está em jogo é o fluxo de transições, e não uma 
categoria sólida de identidade. (AZEVEDO e TAKEUTI, 2018. p. 253) 

 



426 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

É nesse contexto de juventude mutável, que vive em plena fluidez, que se dá uma 

pesquisa que trabalha com jovens artistas. Tal fluidez de transições reforça a necessidade da 

utilização da amostragem por bola de neve, pois o que hoje pode ser um grupo consolidado 

onde posso me aproximar de uma série de grafiteiros, pode num futuro próximo se diluir, 

assim como grupos passados podem ter tido esse processo de não apenas se desfazer como 

cada qual seguir um rumo diferente no campo dessa arte. Assim o diálogo não só tem a 

capacidade de apontar os jovens artistas da cidade como os procurando é possível remontar 

as histórias, mesmo que não tão extensas, com a finalidade de compreender o movimento 

dos grafiteiros de Fortaleza nos últimos anos. 

 

Relação com o poder público 

Penso em recorrer nesse momento a um autor menos usual, Partha Chatterjee 

(2004), o autor finaliza “Colonialismo, modernidade e política” apresentando os dados 

obtidos de suas etnografias nos arredores de Calcutá. O esforço que faz é para expor um ser 

intermediário entre as lutas reivindicatórias e o Estado, por vezes este ser se trata de um 

sujeito, as vezes de uma categoria profissional, outras vezes de alguma organização, seja 

partidária ou algum tipo de associação. 

O autor cita Anadi Bera, professor que ensinava crianças pobres nos territórios 

ocupados nas laterais da linha do trem ao sul de Calcutá. Este personagem foi outrora 

responsável por organizar a resistência dos ocupantes, teve papel fundamental por 

conseguir construir uma associação de moradores mesmo com as pessoas que eram 

estrangeiras e estavam ocupando terras de um país que não tinham direitos. Cita 

posteriormente o exemplo dos sindicatos que tentaram se aproximar das encadernadoras da 

College Street, que mesmo que com inúmeras falhas e dificuldades para constituir algum 

grau de relação conduziram uma greve que aumentou os salários em 50 rúpias indianas por 

mês. Ainda trata dos arredores rurais de Calcutá onde os professores tiveram papel 

importante nas conquistas de direitos, como os pobres das zonas rurais não exerciam 

diretamente sua prática reivindicatória, os professores dessas regiões assumiram para si 

esse papel, conseguindo muitas vezes conquistas positivas para a população. 

Todos esses exemplos trazidos pelo Chatterjee (idem) foram colocados por uma 

razão, a necessidade, por vezes, de alguns grupos excluídos ou minimizados pela hierarquia 
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de classes de um intermediário para lidar com a relação com o poder público. Pensemos, por 

exemplo, que é possível que um grupo de moradores de rua necessitem de uma série de 

coisas que podem ser reivindicadas apenas nas prefeituras ou governos de estado, 

entretanto, sozinhos não conseguem ter sua voz ecoada nesses espaços. De alguma forma, é 

eleito um vereador ou deputado populista alinhado com as políticas de reforma urbana e 

esse sujeito consegue, não sobrepor a voz desse grupo, mas levar os anseios deles para os 

ambientes legislativos. É mais ou menos isso que o autor citado tenta trazer e que tentei 

exemplificar no parágrafo anterior. 

O caso que trago para a realidade em que pesquiso é o de Narcélio Grud. O artista 

tem fundamental papel na relação dos grafiteiros e o Estado. Penso aqui o exemplo do 

artista por ocupar o espaço de idealizador e diretor do Festival Concreto. Talvez fosse 

inviável a existência de um festival dessa proporção se não houvesse um intermediário para 

lidar com as instâncias burocráticas, mas isso não significa que um agente externo precisa 

ocupar esse espaço. O exemplo que trago apresenta um sujeito que não só está inserido no 

meio como provém das cenas de pixo da cidade se tornando posteriormente um dos 

grafiteiros de maior reconhecimento. O que acontece nesse caso é que um indivíduo que faz 

parte do grupo, que também reivindica e que enfrenta ou enfrentou batalhas similares aos 

jovens que participam do festival ocupa o espaço de construir um evento que agrupa um 

grande numero de grafiteiros da cidade com o objetivo de dar vida aos espaços esquecidos 

pelos fortalezenses. 

É necessário a busca desses atores sociais para o desenvolvimento de uma pesquisa 

que tenta relacionar o Estado e os grupos de artistas que me propus observar. Mas 

pensemos que há um grau de importância que vai para além da observação e constatação 

desses sujeitos, muitas vezes esses são personagens extremamente respeitados, que já 

possuem uma carga de luta histórica e que não conquistaram esse espaço de forma fácil. É 

importante reconstruir as histórias deles e delas percebendo o papel que desenvolveram no 

decorrer de suas vidas até chegar onde estão hoje. 

 

Conclusão e proposta de intervenção 
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Aqui finalizarei propondo reproduzir um exercício feito pela Glória Diógenes (2015) 

em Lisboa. A autora esteve em Portugal em 2013 e realiza uma experiência com as 

plataformas digitais.  

Naquele contexto a plataforma utilizada foi o blog AntropologiZZZando 170, criado por 

ela mesma com o intuito de fotografar as produções feitas pelos grafiteiros da cidade 

escrevendo abaixo de cada publicação de imagem um curto texto contendo algumas 

reflexões acerca do trabalho dos artistas. Houve uma troca direta com os artistas onde logo 

após as publicações o link os era enviado e esses poderiam propor alterações no texto. 

Um trabalho desse tipo evidencia o risco de um sujeito externo estar não apenas 

tecendo comentários sobre a obra de um autor que expõe na rua, mas publicando na 

internet suas imagens.  

A proposta que apresento aqui é trazer novamente a tona algo similar ao 

AntropologiZZZando mas dessa vez numa plataforma mais usual, mais moderna e que a 

juventude massivamente está usando. O instagram seria essa plataforma, onde deve ser 

criado um novo perfil, nesse perfil publicada as imagens e logo abaixo um pequeno texto 

apresentando o autor da pintura, discutindo um pouco a imagem e se convir colocando (via 

uma ferramenta da plataforma) expor a localização para que os interessados possam 

visualizar a obra fora do ambiente virtual. 
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(IN)VISIBILIDADES JUVENIS EM JOGO: MEMÓRIA, SEGREGAÇÃO E ESTIGMA NO BAIRRO DE 
CANABRAVA 

 
Anderson Carvalho dos Santos171 

 
Resumo 
Os jovens do bairro de Canabrava constroem sua vida entre sedimentos, marcas e gases do antigo lixão de 
Salvador. Memórias, experiencias corporais e projetos de vida produzem um território de (in)visibilidades 
juvenis onde trabalho e estigma convivem contraditoriamente. Objetivo aportar, por meio de uma experiencia 
etnográfica em curso, para a compreensão sobre como se articulam memórias coletivas e sociais portadoras de 
estigmas com práticas juvenis produtoras de territórios e identidades. 
 
Palavras-chave: Juventudes; Memória; Estigma; Trabalho; Territorialidades. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa procura compreender as práticas juvenis inseridas no processo de 

conformação sócio histórica da comunidade de Canabrava, bairro localizado no Miolo de 

Salvador. A partir do exercício etnográfico, busco a compreensão dos elementos que 

compõem as significações em torno da experiência de ser jovem na região do antigo lixão da 

cidade. 

A iniciativa desta pesquisa se deu a partir da minha experiência de atuação como 

professor em uma universidade pública estadual, onde desenvolvo projetos disciplinares 

extensionistas com a juventude do bairro. Tais ações acadêmicas buscam apoiar a integração 

de equipes de profissionais de saúde e de educação públicas a partir da operacionalização do 

Programa Saúde na Escola (PSE) do Ministério da Saúde, que tem um pacote de temas a 

serem abordados com os jovens. 

O principal desafio do trabalho com jovens de contexto urbano está na insegurança 

de agentes públicos diante, não somente das constantes modificações do corpo e da vida, 

mas, sobretudo, da impotência referida por estes agentes na atuação com jovens cujas 

trajetórias se confrontam com a normatividade, a violência institucional e a vulnerabilidade 

as quais estão expostos.  

As abordagens que os agentes das políticas de saúde e educação, amparados na 

tradição da assistência à saúde materna e infantil ou da tutela e estigmatização típicas do 

                                                      

171
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (UFBA). Professor auxiliar da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB) 



431 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

momento anterior à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), acabam por 

culpabilizar o jovem e sua família por sua própria condição. Se por um lado essa família, em 

processo de desestruturação, contribui para os problemas de saúde do jovem, por outro, o 

próprio jovem é convidado a ter atitudes de responsabilidade e capacidade na tentativa de 

lidar com os próprios problemas (ADORNO; ALVARENGA; VASCONCELOS, 2005). 

Interpreto que este modo de intervir reforça a normatividade e a prescritividade nas 

ações sem levar em consideração os contextos culturais distintos. O abismo entre o discurso 

das políticas públicas e as trajetórias juvenis, entre a intenção e a aplicação, fazem 

disseminar um agir descontextualizado das referências que marcam as adversidades das 

juventudes, contribuindo assim não só para a baixa efetividade das ações, como também 

para o recrudescimento do cenário de vulnerabilidade deste público (PIMENTEL, 2016). 

Se por um lado, as políticas de saúde e de educação da juventude atuam como 

elemento de desagregação por adotar abordagens subsumidas tão somente à percepção de 

situações de risco, como a gravidez na adolescência, o consumo de drogas e a violência, num 

discurso normatizador e violento, por outro, são nas expressões culturais que os jovens 

encontram referência simbólica mais marcante para a construção de sua corporeidade 

(CANGUILHEM, 2006; NADER; GONZALEZ, 2000). 

Os jovens produzem tempo e espaço na cidade de forma bastante singular. Os 

confrontamentos geracionais, os itinerários percorridos para ganhar a vida sem perder a 

juventude e as estratégias de mediação com as distintas vulnerabilidades estão impressos 

nas memórias da cidade. Em Salvador, a emergência de enredos de segregação socioespacial 

nos conta sobre estigmas, privações e enfrentamentos de corpos jovens, em sua maioria 

negros, que habitam a periferia. 

Nesse sentido, a indagação central do estudo está em identificar e interpretar as 

estratégias juvenis na experiência de crescer em Canabrava. Busco analisar as significações 

do ser jovem neste bairro a partir de suas expressões na reprodução da vida, trabalho e 

lazer, perseguindo trajetórias cotidianas, acessando memórias e saberes. 

Trabalho como hipótese que o estudo das trajetórias destes jovens, seus processos 

decisórios e simbólicos, pode expressar, em certa medida, uma referência antropológica 

singular sobre como é viver a cidade. Assim, pretendo aprofundar o entendimento sobre o 
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corpo jovem como repertório deste modo de ser nas distintas temporalidades presentes no 

bairro. 

 

CANABRAVA E SEUS JOVENS 

Localizado na região considerada Miolo de Salvador, o bairro de Canabrava possui 

forte concentração populacional associado a rendas familiares não maiores do que 02 

salários mínimos. A história recente do bairro remonta a época do lixão, explorado por mais 

de 20 anos como destino do lixo domiciliar, hospitalar, industrial e comercial da cidade. A 

atividade de catação de lixo marca a trajetória econômica do bairro, onde massas de 

trabalhadores informais se amontoavam em busca do meio de sobrevivência em torno de 

um ambiente insalubre, sem qualquer garantia sócio laboral, compondo um cenário de 

vulnerabilidade social, ambiental e econômica extrema (BRAGA, 2005; JESUS, 2015). 

Fruto da urbanização recente da cidade de Salvador, datada de meados da década de 

70, Canabrava emerge no processo de conformação dos conjuntos habitacionais situados do 

lado interior da recém construída Avenida Luis Viana Filho (a Paralela). Assentamentos 

foram conformados a partir de deslocamentos populacionais vitimados por desapropriações 

ou pelos deslizamentos nas encostas nas graves chuvas que assolaram o centro da cidade à 

época. Logo, o vetor de crescimento se associou a atividade de catação e venda de materiais 

reciclados. Um dos interlocutores chave desta pesquisa, Ubiratan Santana, de 55 anos e 

integrante da Cooperbrava, relembra. 

 

(...) Nós fomos pro barracão da sucata e depois viemos pra Canabrava. Na época 
eram 400 pessoas(...) como a gente ficou muito distante do centro da cidade (...) 
antigamente só tinha aqui a estrada velha do aeroporto e mais nada. Aqui nós 
vivíamos na selva. Mas como ficou aquela coisa impossibilitada da gente ir para o 
centro da cidade trabalhar, ônibus aqui eram de 6 em 6 horas (...) aí a gente teve 
que entrar no lixão, pra trabalhar no lixão, na necessidade. (trecho de entrevista da 
pesquisa exploratória) 

 

A antiga Fazenda Canabrava, situada ao largo do Rio Mocambo, logo se transformou 

no depósito de desejos de toda ordem, num crescimento desordenado. Os conflitos com os 

agentes públicos da LIMPURB (Empresa de Limpeza vinculada à Prefeitura Municipal) 
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incluíam a taxação de preço do lixo a ser vendido nos barracões e a intensa disputa pelo 

espaço. Relatos de mutilações e mortes provocados pelas carochas172 também estão 

presentes neste enredo, como relembra outra interlocutora Marcia Jesus, 40 anos, 

trabalhadora da educação: 

 

(...) tinha muita morte ali dentro do lixo, porque muitos dormia e o trator passava 
por cima. a gente só ia saber que morreu alguém, porque alguma mãe saia 
procurando, porque dentro do lixão, quando não morria, ficava deficiente de uma 
perna ou ficava deficiente de um braço. Porque eram 24, 48, 49 (horas) no lixo. 
Muita gente dormia ali, tinha sua própria casa ali, sua alimentação tirava dali 
(trecho de entrevista da pesquisa exploratória). 

 

Em 1986, o Esporte Clube Vitória recebeu uma doação da Prefeitura para instalar o 

Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na área adjacente ao antigo lixão, iniciando 

modificações importantes no bairro. Pouco a pouco, Canabrava foi sendo espaço de 

empreendimentos bastante lucrativos: junto com as intervenções socioambientais, o 

empreendimento esportivo caracterizou essa forma particular de ocupar os vazios urbanos 

(FERNANDES; REGINA, 2005). 

A partir de 1995, após o avanço da construção do aterro sanitário, o lixão foi 

deixando de existir para dar lugar a uma série de intervenções socioambientais que 

convergiram para o associativismo, com a emergência das cooperativas de catadores em 

2003, a Coorperbrava, com apoio da LIMPURB, e a CAEC (Cooperativa de Catadores Agentes 

Ecológicos de Canabrava), com o apoio da ONG Pangea. 

O estudo de Santos, Sales e Santos (2008) realizado com ex-catadores, agora 

cooperados da Cooperbrava, aponta que a maioria são mulheres (94%), que são 

acompanhadas por seus filhos nesta atividade. Dos cooperados, 84% não recebiam mais que 

um salário mínimo, 56% possuíam o ensino fundamental incompleto e 34% de não 

alfabetizados. Nesta pesquisa, a maioria (86%) relatou que realizava a atividade para 

sobreviver e o mesmo percentual, indica que sua vida melhorou depois da criação da 

cooperativa. 

                                                      
172

 Termo atribuído aos tratores que esmagavam o lixo. 
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Este estudo ainda aponta ainda que embora a atividade de catação tenha sido alvo 

de políticas governamentais e do terceiro setor na gestão ambiental do novo aterro 

sanitário, a ocupação econômica do bairro ainda consiste na informalidade, com seus 

botecos, armazéns, pontos comerciais (residenciais ou não). O modo de vida de seus 

habitantes é marcado pela experiência sensorial da exclusão social, da infraestrutura 

precária, dos riscos de deslizamentos e inundações e das habitações precárias e 

improvisadas. Ainda se pode observar o estigma vivenciado entre os catadores, pois a baixa 

escolaridade mencionada acima faz aflorar o sentimento de humilhação e vergonha pela 

dificuldade de migrar para outra atividade laboral (SANTOS; SALES; SANTOS, 2008).  

Deste espaço urbano marcado pela experiência do lixão e o estigma ainda sofrido por 

seus moradores impõem para as juventudes de Canabrava a necessidade de reinventar 

sociabilidades ante às contingências de suas trajetórias, explicitas muitas vezes nas 

resilientes transformações corporais e comportamentais deste grupo (JESUS, 2015). 

Sob os corpos dos jovens de Canabrava se interpõem, de um lado, o controle 

institucional do Estado e suas instituições (polícia, escola, setor saúde) e, de outro, o código 

silencioso do narcotráfico. As marcas deste corpo são delineadas por conformações 

familiares que, em certa medida, buscam articular as experiências de juventude a partir da 

garantia ou negação das condições materiais de vida, do cuidado, da afetividade e da 

construção da subjetividade. Por outro lado, os jovens na busca por (sobre)viver encontram 

um mercado de trabalho soteropolitano completamente segmentado e precário para quem 

é da periferia. 

O estigma do lixão, ainda presente no sedimento social do bairro, completa este 

cenário da experiência sensorial de crescer como filhos, sobrinhos e netos de badameiros173. 

Isso leva a crer que estas singularidades oportunizam um entendimento distinto do que 

convencionalmente se pensa do jovem: como um subproduto humano ideal da sociedade de 

consumo em ambiente urbano do capitalismo globalizado.  

                                                      
173

 Os indivíduos considerados badameiros constituem atividade informal de trabalho baseado na catação e/ou 

separação de lixo urbano, cujo destino tem dupla utilização: a subsistência material e alimentar e a reintrodução 

do excedente no mercado. Tal atividade está completamente integrada ao processo produtivo e de circulação 

industrial e comercial de centros urbanos, se baseando na lógica assimétrica da relação com o poder do capital: 

sua atividade econômica é estabelecida sem quaisquer garantias e direitos, configurando um dos elos mais 

explorados na relação do capital trabalho. (GROSSI, 1998) 
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Durante a luz do dia, jovens de 15 a 29 anos ocupam as esquinas da Rua Artêmio 

Castro Valente em meio a seus mais de quinze lavas-jato, incontáveis bares, três largos, uma 

praça e dois campos de futebol de várzea. O outro limite do bairro, a Avenida Mário Sérgio, 

construída para dar vazão à torcida do Esporte Clube Vitória ao Estádio Manoel Barradas, é 

vazia e erma: as quadras e parques construídos pelo governo não são ocupados. 

A rua é nitidamente masculinizada. São mais meninos que meninas transitando na 

avenida principal, ganhando o dia lavando carros nos lava-jato, guardando carros nos dias de 

jogo do Vitória ou em grupos ocupando os campos de futebol nos “baba certo”174.  

Na rua se extrai o possível: do lixo cotidiano, dos carros nos fins de semana e dos 

torcedores em dias de jogo do Vitória. Os diversos meios de vida são dispersos e obedecem 

a lógica dessa extração. A demanda por emprego formal e digno é histórica e está expressa 

nas falas, nos muros e nos sonhos dos jovens do bairro. Ubiratan menciona: 

 

ah Canabrava era um bairro que só tinha desoveiro, só tinha ladrão, 
acontece de tudo, não! Todos eles aqui, todos eles aqui, ou é filho ou é 
parente de ex-catador do aterro sanitário de Canabrava. Na época a gente 
tinha no aterro sanitário mil catadores. Era um turno de manhã e um turno a 
noite. Tinha gente de Canabrava, tinha gente de Sete de Abril, de 
Marotinho, de todas as adjacências aqui dejunto né. Ainda tinha gente do 
interior. Mas o que aconteceu "na moral", essas mil pessoas elas não foram 
contempladas: me deram trabalho na VEGA, na época era VEGA. Quem era 
de maior, poderia ir pra VEGA. Quem tinha idade avançada não poderia ir 
pra VEGA. Quem tinha de 11 a 14 anos foi pro projeto. Quem tinha de 14 
anos até 17, não ia pra VEGA e nem pro projeto. Então não foi uma coisa 
assim tão social. Assim que nego bota hoje não (trecho de entrevista da 
pesquisa exploratória). 
 

Não há escolas de ensino médio no bairro, o que faz com que os jovens de 15 a 29 

anos tenham que se deslocar na cidade em busca de educação formal. Para muitos, a escola 

é tempo de espera para a entrada no mercado de trabalho formal, porém sem a certeza que 

se vai entrar nele. Coadunando com os achados de Santos, Sales e Santos (2008), que 

ressalta a baixa escolarização como fenômeno importante do bairro, coloca a escola como 

um lugar de vigilância, cobrança e incerteza. 

                                                      
174

 Partida de futebol praticada nos bairros e marcada com antecedência ou de conhecimento público. O baba 

certo é uma estratégia de ocupação dos campos de futebol que é exercida por meio de práticas em horários 

específicos, cercamentos ou a simples expulsão de praticantes não desejáveis por meio da força. 
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A evasão escolar, majoritariamente masculina, induz a rápida entrada no mercado de 

trabalho informal, exercida por meio de atividades temporárias como guardar e lavar carros, 

atuar como moto-taxistas, comércio de bebidas ambulantes e drogas ilícitas.  

 
Figura 1 – Inscrição em grafite nos muros da Cooperbrava 

 
 

 

 

As meninas, ainda jovens, se ocupam da atividade doméstica, sendo muitas delas 

chefes de família, como indica Santos, Sales e Santos (2008). Muitas delas fazem parte do 

contingente de 87,3% das mulheres chefes de família do bairro, em sua maioria sem a 

presença do companheiro. 

No contexto de Canabrava, a memória coletiva forjada em torno do lixão, como cita 

Ubiratan, indica um início de juventude permeado de incertezas. De certa forma, a profecia 

da entrada no mercado de trabalho mediante qualificação, como mencionado por Pais 

(2001), não se desenha neste particular.  

Ainda que as ambições juvenis em Canabrava estejam entrecruzadas pela promessa 

de qualificação pela escola ou pelo encantamento de ganhar a vida com futebol, é na 

atividade informal de rua e no espaço doméstico que se experimenta a camada mais 

palpável do mundo do trabalho. Se recorrermos à história de Salvador, entendemos que, 

pelo menos para a população negra, isso se trata de uma permanência. 

Contudo, a experiencia juvenil não deve ser analisada apenas pela ótica da 

sobrevivência. A constituição do lazer e do prazer é fator fundamental do ser jovem. Em 
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Canabrava, a interação é constante, com o lazer se fundindo ao trabalho, principalmente nos 

lava-jato onde se encontram, em meio aos paredões de som, baldes de sabão, cones de 

estacionamento e restos de madeira e sucata forjados para dar cobertura para o sol 

escaldante. As meninas, quando presentes, estão espetacularizadas nos pagodes ou 

contemplando o movimento da rua. 

Os paredões nos largos e “portas de rua” em Canabrava se constituem como arranjos 

informais de lazer, que reúnem jovens em torno da bebida e som do pagofunk. Na 

combinação de sexo, bebida e som, piriguetes e foveiras; braus e putões; bofes e sapa175s 

disputam poder e expressão entre paredões e exportam suas referências para toda a 

juventude da cidade. 

Em oposição a estes arranjos, a inauguração da Praça da Juventude, pela Prefeitura, 

nas imediações do Barradão, constitui-se como um ponto de encontro, ordenado e 

monitorado, para prática de esportes e manifestações culturais da sociedade civil 

organizada. Um dos exemplos dessas manifestações é o Quilombart, festival que reúne 

expressões culturais e artísticas do bairro, predominantemente para o público jovem.  

Em Salvador, uma capital com constituição demográfico-cultural predominantemente 

negra onde as relações estabelecidas a partir do corpo são extremamente racializadas, 

discursos sobre transgressão e poder são constitutivos nas referências sobre o prazer. A 

exaltação do prazer na cidade, elemento amplamente explorado pelo mercado turístico, é 

acompanhada da estereotipização do corpo negro, dominado e dominante, num construto 

contraditório que afeta a identidade das juventudes da cidade (PINHO, 2005).  

O jogo do bairro reúne fragmentos de uma memória social estigmatizada, 

permanências de privações e incertezas e uma inventividade que nasce com a chegada do 

moderno no bairro: o aterro, as vias, o estádio e a mobilidade. Os jovens de hoje jogam esse 

jogo e performam suas identidades a partir da ideia de ganhar a vida sem perdê-la. 

A cidade, antes vista como local de possibilidade da expressão corporal e identitária 

pautada na singularidade, parece confluir aspectos relacionados à expressão mais coletiva 

quando se fala de bairros periféricos (ADORNO, 1999). A investigação das transformações 

                                                      
175

 Personagens da cidade. Personagens do enredo da construção juvenil soteropolitana. 
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sensório-corporais próprias da relação do jovem de periferia com as experiências de vida e 

as escolhas de si e para si, sejam individuais ou coletivas, certamente são arcabouço rico 

para a imersão etnográfica. 

 

JUVENTUDE E TRABALHO 

A categoria juventude tem sido alvo de intenso debate no âmbito das ciências sociais. 

A extensão desse debate comporta desde uma abordagem estrita aos problemas da 

juventude, até considerações mais compreensivas sobre a abrangência e complexidade do 

conceito.  

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a juventude é caracterizada como uma 

fase da vida compreendida entre os 15 e 24 anos, sendo que no Brasil, o Estatuto da 

Juventude de 2013 considera esse intervalo como de 15 a 29 anos. Contudo, essa definição 

não encerra a necessidade de que, enquanto categoria sociológica, a juventude possa ser 

pensada no plural (ABRAMO, 2005; PAIS, 2003; SPOSITO, 2000). 

O jovem se constitui como um ator social essencial na sociedade, entre 

deslocamentos e ressignificações, ressoando o caráter fluido e transitório do binômio 

ambiente-pessoa. 

A juventude, enquanto categoria social, passa a existir com o aparecimento dos 
dispositivos que visaram o seu controle [...] É antiga a associação entre duas 
categorias – juventude e desviânçia – tendo pautado de forma determinante uma 
problematização da primeira baseada na desordem que encerraria (Cordeiro, 2003, 
p 176). 
 

A juventude, antes centralmente associada ao estudo dos desvios juvenis às normas 

sociais, tem se demonstrado como uma categoria importante para pensar ressignificações 

sociais, pois, ao mesmo tempo em que consegue refletir dinâmicas associadas ao passado, 

busca sintetizar contradições e paradigmas inerentes a contemporaneidade (CORDEIRO, 

2003; FEIXA 1998). 

Pais (1996) defende a necessidade de uma abordagem que esteja para além das 

correntes geracional, que localiza a juventude enquanto uma classificação etária, e classista, 

que entende o fenômeno como produto da própria relação entre as classes sociais. 

Enquanto a primeira indica uma condição de ser jovem, a segunda ressalta a situação do 

jovem (PAIS, 2003; ABRAMO, 2005). 
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A convergência de muitos estudiosos em considerar a juventude como categoria 

social e relacional, com suas complexidades, transitoriedades e diversidades, apontam a 

necessidade de esforços teóricos e metodológicos que façam transitar estruturas analíticas 

prescritivas para entendimentos sobre a natureza performática das chamadas culturas 

juvenis (PAIS, 2001).  

Isso quer dizer que as distintas trajetórias de jovens podem elucidar diferentes 

formas de ver e viver as contingências, as vicissitudes, as permanências e conflitos, para 

além das determinações geracionais, de classe ou outros elementos de distinção social. 

A noção de juventudes (no plural) está assentada não somente pelas distintas 

realidades regionais ou pelas diferenças de gênero e idade, mas sobretudo na variação de 

percepções e situações sobre o ser jovem (ABROMOVAY, 2004). Dessa forma, a noção de 

pertencimento ou identidade juvenil se torna mais fluida e menos dependente de 

marcadores sociais enrijecidos.  

Isso não significa dizer que as distinções construídas nas determinações de gênero ou 

idade não sejam constitutivas das identidades juvenis, mas que reafirma as características 

transicionais na experiencia de vida, a criatividade, a propensão a mudanças e a percepção 

de liberdade como constitutivos atemporais do ser jovem. 

Essa pluralidade da experiência dos jovens pode ser observada menos pelos dados 

macroestruturais das pesquisas sobre juventude e mais pelo estudo de suas trajetórias, por 

vezes labirínticas, não-lineares, cheias de novidades, inflexões e regressos. Tais culturas 

juvenis aleatórias recriam a todo momento espacialidades antropológicas que fazem confluir 

sonhos, desejos, ilusões, caminhos, enigmas e decisões. A transitoriedade mais que a idade 

conforma o cenário das práticas juvenis (PAIS, 2001).  

Em todo o mundo, estudos sobre juventude e trabalho apresentam o panorama atual 

da inserção do jovem no mercado de trabalho enquanto precário e hostil. Na medida em 

que a reestruturação produtiva desenha formas de flexibilização do trabalho, jovens formam 

consideráveis contingentes de desempregados e subempregados. A precariedade, a 

inconstância e a insegurança dos empregos são realidade para os 23% de jovens brasileiros 

que nem estudam nem trabalham, conforme a última PNAD (BRASIL, 2019). O desemprego 

está presente enquanto primeira preocupação de 34% de jovens e 86% tem demandas por 
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carreira e emprego, como indica a Secretaria Nacional de Juventude na Pesquisa Agenda 

Juventude Brasil realizada em 2013 (RIBEIRO, 2016). 

Atualmente, a essas evidências macrossociais consolidadas seguem em curso 

propostas do governo federal como a o redesenho do ensino médio e técnico, a “taxação do 

desemprego” e a diminuição da contribuição do jovem ao FGTS. O cenário de precarização 

está conformado, assumido e não tem perspectiva de melhora. 

É neste cenário de reprodução da desigualdade que se coloca a necessidade de se 

pensar a juventude periférica brasileira e mais particularmente a soteropolitana. De acordo 

com dados do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 28% da população de 

Salvador tem de 15 a 29 anos, sendo que destes, um entre três jovens mora em aglomerados 

subnormais (designação do IBGE para favelas). Pretos e pardos conformam 81,4% desta 

população jovem (UNFPA, 2013).  

Apesar de haver uma considerável melhoria nos indicadores de alfabetização nos 

últimos anos, Salvador ainda concentrava quase 11 mil jovens analfabetos em 2012. Foi 

demonstrado que a evasão escolar se intensifica depois dos 14 anos de idade, chegando a 

um patamar de 14% de alunos fora da escola entre 15 e 19 anos (UNFPA, 2013). 

Soma-se a esse panorama, uma taxa de ocupação entre jovens economicamente 

ativos de 82%, sendo que destes 56,9% estão extraindo renda de ocupações informais. As 

mulheres e negros são os mais vulneráveis no quesito empregabilidade: entre os 

desempregados, as mulheres somam 33% (contra 21,9% de homens) e negros 28,3% (contra 

20,5% de não negros) (DIEESE, 2011). 

A essas desigualdades estruturais se somam os alarmantes dados sobre homicídios: 

76% de vítimas de homicídios em Salvador são jovens de 15 a 29 anos. As taxas de 

mortalidade específica por homicídio por segmento etário chegam ao dobro do Rio de 

Janeiro e ao triplo de São Paulo (BRASIL, 2009). Em 2016, segundo o Atlas da Violência, esta 

taxa cresceu 150% em 10 anos compreendidos entre 2006 e 2016. Em 2019, a mesma 

publicação coloca Salvador como a 5º cidade mais violenta do Brasil, dado atribuído ao 

extenso número de facções criminosas que disputam milimetricamente o espaço da cidade.  

Conforme dados do IBGE as regiões mais violentas se concentram nos vetores 

Subúrbio e Miolo de Salvador, além das áreas fronteiriças com outros municípios da Região 
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Metropolitana. Em 2012, Canabrava registrava a taxa de homicídios por 100 mil habitantes 

maior que 90, comparadas às áreas extremamente violentas da RMS como Itinga e Calçada.  

É importante dizer que esses dados não cristalizam a conformação da violência em 

determinados bairros da cidade, haja vista que existe uma dinâmica intensa de disputa do 

tráfico de drogas colocando facções em conflito ora em um lugar ora em outro. No entanto, 

as marcas da violência, ainda que não constantes, são latentes e compõem o tecido social 

dos bairros. 

Nesta realidade da juventude periférica, onde se conjugam trabalho precoce, 

escolaridade precária e insegurança pública se performam as práticas improvisadas do 

ganhar a vida. Formas aleatórias e diversas que remetem a culturas de improvisação que 

emergem no vácuo dos planejamentos de vida. Pais atenta para a necessidade de fugir dos 

modelos prescritivos para entender as trajetórias juvenis, dissociando-as dos olhares sobre a 

vulnerabilidade e violência entre jovens para nos atermos diretamente aos próprios jovens e 

suas identidades (PAIS, 2001). A cultura de improvisação está presente nas relações criadas 

entre os jovens e as dimensões da vida.  

Há certo consenso entre estudiosos que a categoria trabalho tem ocupado um lugar 

central no imaginário e universo infanto-juvenil, de maneira mais dramática entre aqueles 

jovens que tem nas distintas oportunidades laborais uma forma de reproduzir a vida 

(ABRAMO, 2005; BRANCO, 2005; FRIGOTTO, 2004; PAIS, 2003, SPOSITO, 2000). No entanto, 

é de se pensar se e como esta categoria elabora itinerários, age como indutora de práticas e 

conforma identidades transitórias. Juventudes periféricas, sobretudo negras, possuem 

diferentes modos de ganhar a vida, de performar as trajetórias e de existir nas cidades. O 

trânsito entre informalidade e ilicitude, de um lado, e a precariedade e a efemeridade, de 

outro, sugerem, mas não definem, as inconstâncias que são transpassadas por influências de 

classe, raça, geração, gênero e território. Um olhar sobre a constituição particular dessas 

diferenças, permanências e novidades pode indicar, sobretudo no contexto soteropolitano, 

tendências performáticas entre jovens que fogem das explicações tradicionais dos 

problemas de juventude. 
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O CORPO JOVEM, O LAZER E O PRAZER 

Num mercado de trabalho que se apresenta estratificado e segmentado, a questão 

do lazer entre jovens pode ter contornos distintos da acepção clássica do termo. A noção 

clássica de trabalho denota castigo, tortura e maldição. O sacrifício laboral enquanto 

estratégia de sobrevivência e possibilidade de reprodução da vida é distinto da ideia de 

lazer. O lazer, enquanto sempre foi admitido em associação ao lúdico, ao lícito, ao 

permitido: uma nítida antítese do trabalho. As definições de lazer que são utilizadas em 

termos de pesquisa científica colocam o trabalho do lado oposto. Se de um lado o trabalho é 

entendido enquanto produtivo, obrigatório e puritano, o lazer pode ser associado ao 

improdutivo, fluido e impuro (PAIS, 2001). 

Antes de tudo, o lazer é espaço da experiência e reconhecimento. As manifestações 

culturais que produzem espaço e tempo social produzem identidades mais permanentes e 

associam-se aos itinerários laborais na conformação destas.  No entanto, a instabilidade, a 

fluidez, a dispersão e a desregulamentação dos chamados fidly jobs, como subproduto do 

modelo toyotista de reestruturação produtiva, estendem a exploração do espaço e tempo 

do trabalho e espremem a perspectiva original da acepção de lazer (PAIS, 2001; 

MACDONALD, 1994). 

A busca pela realização de uma atividade laboral prazerosa, menos rígida, que 

ofereça autonomia sem, contudo, contestar a precariedade e a exploração, é característica 

de um cenário de crise do mundo do trabalho, onde, cada vez menos, jovens tem voz e vez. 

As fronteiras erguidas entre o trabalho e o lazer se rompem, indicando um trabalho cada vez 

mais fluído e um lazer que precisa ser controlado em tempo e espaço, seguro e puritano, 

como o próprio trabalho.  

A necessidade de polivalência na formação escolar, a instabilidade e velocidade na 

construção de referências e a ampliação relativa do consumo compõem um cenário de 

incertezas, onde decisões precisam ser tomadas a todo momento. Essa aleatoriedade evoca 

a experimentação como prática, seja na aventura do trabalho ou no lazer repetitivo. Se essas 

fronteiras estão menos nítidas e são definidas pela experiencia sobretudo corporal, torna-se 

salutar compreender como esses corpos experienciam essas vicissitudes. Entre a obrigação 

de reproduzir a vida e o espetáculo de performar identidades, como são produzidos os 

espaços e tempos pelos corpos jovens? 
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O corpo, entendido como lócus de mediação e de equivalência entre as dimensões 

física e social da vida, se encontra inserido num processo contraditório onde a ação 

individual e a determinação social admitem o direito a singularidade (CARNEIRO, 2006; 

BOURDIEU, 2011). Espaço de leitura e interpretação do mundo sensorial, ele abarca 

processos de incorporação e exteriorização em sua rede relacional, instituindo um caráter 

mimético a experiência vivida, veículo e emblema do modo de ser, produzir, consumir e 

sentir.  

Mauss (2003) indica, nas suas Técnicas do Corpo, que “é preciso ver técnicas e a obra 

da razão prática coletiva e individual, lá onde geralmente se vê apenas alma e suas 

faculdades de repetição”, afastando a noção de que o conhecimento pelo corpo não se dá 

através do ato de repetir e sim da educação, algo sempre imposto “de fora, do alto, mesmo 

um ato exclusivamente biológico”. 

O pensamento cartesiano influenciou os campos disciplinares que tinham o corpo 

(em suas variadas dimensões) como objeto de sua episteme. As ciências sociais sempre 

apreenderam a corporalidade numa dimensão dualista, com as partes interdependentes 

entre si. Em Mauss (2003), o corpo é tido como matéria prima a ser moldada pela cultura e 

inscrição de diferença e identidade. 

Espinoza irá propor uma perspectiva que refuta o dualismo mente x corpo afastando 

a submissão ética a modelos externos conduta viciosa ou virtuosa. Seu pensamento irá 

influenciar boa parte dos teóricos que se localizam no que a Shery Ortner vai classificar 

como críticos à perspectiva da antropologia clássica. Os mecanismos da incorporação e 

exteriorização propostas nas análises de Bourdieu, Certeau, Elias e Turner apontam que a 

ação e interação social através do corpo mediam a “realização pessoal de valores sociais” 

(Almeida, 2004). 

Em Merleau-Ponty, o social não é pensado como objeto acima dos sujeitos sociais e 

sim como um campo de luta e poder, estando o corpo na essência da interligação das 

distintas subjetividades e disposto para ação (Almeida, 2004). A noção de percepção é 

agudizada na medida em que o autor assume que o comportamento é corporal, base da 

experiência. 

Para Ingold (2010), o ato de conhecer é uma experiência amplamente corporal, onde 

a “transmissão de representações” assentada na ideia de oposição entre o inato e o 
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adquirido dá lugar a “educação da atenção” pautada na competência, capacidade e 

habilidade, frutos de um processo de previsão, execução e reprodutibilidade. Os processos 

de reconstrução de atos corporais, nesse sentido, não obedecem a representações mentais 

ou mensagens transmitidas pela ancestralidade, num purismo essencialista, mas a um 

processo onde fluxos, improvisos, intensidades e ressonâncias constroem a identidade. 

(INGOLD, 2010) 

A partir desta visão, o corpo jovem assume status de instrumento do conhecimento, 

revelando disposições não apenas ancestrais, mas impressas nas experiências de momento, 

fruto da intensa interação cultural nas sociedades complexas, onde o espaço para 

ressignificações e transgressões do “antes posto” dá lugar a uma noção mais contemporânea 

de liberdade. 

Na experiência moderna de um sujeito que se auto conhece, se auto critica e que 

pratica um julgamento livre de suas ações, a posse de si mesmo, expressão do exercício do 

“direito amplo à autonomia da interioridade” cria uma “esfera íntima” onde a criação de si 

através da afirmação dos “direitos de opção religiosa ou sexual, de pensamento ou 

expressão, de opinião ou criação estética, dos usos de si, do próprio corpo e da mente”, 

encontra abrigo no direito ao autocontrole (CARNEIRO, 2006). 

Esta noção de individualismo como expressão e representação da consciência de si 

releva contradições na construção de identidades, sempre fissuradas, facetadas e 

fragmentadas, o que para a construção da corporeidade jovem se releva enquanto processo 

complexo e fluido.  

A construção do prazer corporal, estudada por Foucault (2007) na História da 

Sexualidade, surge como um processo mediatizado pelo discurso cristão e médico permeado 

por contingências oriundas do sentido da procriação, da idade de iniciação, do momento da 

prática e o temperamento individual do sujeito. A medicina, não somente ocupada em 

intervir nas situações de doença, também instaurou um discurso sobre a relação do 

indivíduo com o seu corpo, expresso nas formas de viver, de cuidar com o corpo, com a 

alimentação, a vigília, o sono e as prescrições sexuais. (FOUCAULT, 2007) 

Assim, Foucault (2007) caracteriza o cuidado de si como fruto da desconfiança do 

prazer, produto direto da noção construída sobre a dinâmica dos excessos corporais, da 

valorização do casamento e a própria dimensão da sexualidade. Ele organiza o 
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desenvolvimento da existência humana e pode ser expresso em muitas culturas pelos 

elementos que compõem a noção de austeridade sexual. 

 

O regime proposto para os prazeres sexuais parece estar centrado inteiramente 
sobre o corpo: seu estado, seus equilíbrios, suas afecções, as disposições gerais ou 
passageiras em que se encontra aparecem como as variáveis principais que devem 
determinar as condutas. (...) Se os humanos têm a necessidade de um regime que 
leve em conta, com tanta meticulosidade, todos os elementos da fisiologia, é 
porque eles tendem a dele se afastar pelo efeito das suas imaginações, das paixões 
e de seus amores. (FOUCAULT, 2007, p 136) 
 

Para Groppo (2000), a juventude é vista, na modernidade, como perversão. A 

corporeidade jovem, dessa forma, é entendida como forma de transgressão e negação do 

operativo-normativo. As formas corporais urbanas possuem a transgressão como elemento 

marcador com suas dimensões de incorporação (sexualidade, consumo de substâncias 

psicoativas, artefatos do cuidado de si) se perfilando em dimensões de exteriorização 

(estética em todas as suas formas de expressão) (TAUSSIG 2012). 

Comumente identificada pelos serviços e agências de saúde como um "problema" e 

associada com a emergência de gravidez na adolescência, DSTs e HIV/AIDS, a construção da 

corporeidade entre jovens é permeada de tabus e normatividade, onde os principais agentes 

dessas opressões são o Estado e própria sociedade (PIMENTEL, 2016). A construção do 

prazer juvenil, dessa forma, é associada à liberdade, hedonismo, integração e comunicação. 

As explicações mais fáceis indicam na inevitabilidade do entorpecer, do desinibir e do 

agrupar como expressões de antítese à formalidade do cotidiano, indicadas pela segregação, 

obrigação e reprodução nas instituições (escola, família, igreja).  

Essa dualidade parece estar imbricada com a desenvoltura da malandragem, 

ostentação e ansiedade que encontram no desafio do status quo de ser adulto a 

competitividade e o consumismo como seu contraditório/complementar. A competição e o 

consumo aí se apresentam como estratégias na busca por liberdade. No entanto, um olhar 

mais apurado nas particularidades locais pode indicar uma subversão às etiquetas de outras 

ordens, como as raciais, por exemplo (PINHO, 2005). 

Nas periferias de grandes cidades de países em desenvolvimento, as disposições 

corporais das juventudes apontam para o predomínio de práticas que, no vazio das 

alternativas de lazer urbanas, encontram abrigo na formação dos guetos culturais ou na 



446 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

individualidade do mundo virtual. O cenário de guerra entre o narcotráfico e o poder policial 

nestas comunidades aponta para a conformação de referências de horror, fugacidade, 

extravagâncias e erotização (TAUSSIG, 2012). Há de se pensar em que medida essas 

referencias se encontram emaranhadas nos contextos particulares de juventude e 

reorganizam as práticas. 

Na dialética do ser jovem, as anteposições clássicas entre o local e o global ganham 

sentido à medida que as respostas às necessidades do corpo estão conectadas com 

perspectivas de pertencimento de grupo, simbolismos e inserções em circuitos de produção 

e consumo. O ideário de consumo das juventudes periféricas, nesse sentido, pode passear 

do abundante e extravagante das roupas, estilos, maquiagens, comidas e bebidas ao 

restritivo e minimalista das prescrições religiosas, dietas de emagrecimento, do corpo 

atlético e da privação. 

Conforme aponta Certeau (2003), os sujeitos, em seus processos de construção da 

vida, não têm suas práticas validadas por nenhum discurso institucional, senão por suas 

próprias resistências e enfrentamentos que dão às operações sensoriais legitimidade nos 

grupos aos quais pertencem. Assim, os processos de criação e recriação de práticas corporais 

nos jovens possui raízes distintas das recebidas por gerações anteriores ou dos discursos do 

Estado, ainda que as levem em consideração ou procurem superá-las. Assim, podemos 

entender que as experiências da corporeidade nas diversas juventudes apontam para 

processos de ressignificação e simbologias mais fluidas e menos arraigadas ao passado. 

 

ABORDAGENS FINAIS 

As juventudes indicam uma subversão a homogeneização dos gostos e práticas. 

Enquanto categoria relacional sugere o olhar sobre as particularidades dos contextos, com as 

gerações e com as instituições. A noção culturalizada do jovem, que associa sua identidade 

ao consumo do que é oferecido a ele, não é compartilhada universalmente. As privações dos 

jovens, sejam elas de meios materiais ou simbólicos, são o tecido, mas não a linha, da 

formação das expressões juvenis construídas como formas únicas de visibilidade. Quem dá o 

ponto, o nó, a cor e a forma dessa estampa social é o próprio jovem em sua inventividade 

criativa. 
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A pulverização da categoria juventude nos coloca o esforço de ter de pensar as 

representações sociais dela na descrição etnográfica das práticas juvenis, suas estratégias de 

existência, visibilidade, cuidado de si, prazeres e seus usos.  

Na memória coletiva do bairro estudado, segregação espacial, informalidade e 

indignidade se combinam nos constructos narrativos dramáticos dos chamados “cheirosos” 

do rio do Mocambo. Odores que nem mesmo a instauração do grande empreendimento 

esportivo do Esporte Clube Vitória sob o antigo lixão conseguiu neutralizar. A atividade 

badameira (catação), foco de intervenções governamentais e do terceiro setor na transição 

ambiental do lixão ao aterro sanitário, foi a forma de incluir jovens no mercado de trabalho 

ao longo dos anos. A despeito das promessas do clube esportivo para com a juventude, foi 

esforço de dignificação da atividade dos badameiros através das experiências associativas se 

constituiu como a real política para jovens no bairro. 
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A PRÁTICA FESTIVA DOS JOVENS ESTUDANTES EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA: UMA 
DESCRIÇÃO DA SOCIABILIDADE E PERFORMANCE JUVENIL NAS REDES SOCIAIS E SUA 

ARTICULAÇÃO COM O MERCADO DE CONSUMO 
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Resumo 
Compreender as sociabilidades juvenis requer um olhar mais apurado e cuidadoso sobre os acontecimentos 
convencionados como típicos da experiência de “ser jovem”.  A prática festiva advém dessas imagens 
socialmente construídas que naturalizaram a juventude como um tempo de liberdade, mas atualmente 
evidencia-se que, para além da vivência da festa propriamente dita, seu registro virtual no antes, durante e 
depois da festa ganha importante lugar no ritual do estar com o outro ou do estar em certos ambientes, sendo 
performances virtualmente encenadas e registradas. A rede se estabelece como espaços para divulgação, 
comprovação e consumo dos mais diversos objetos associados às imagens da própria festa, tais como: bonés, 
copos, camisas etc. Diante dessa realidade, emerge o seguinte questionamento: quais os significados que essa 
exposição de imagens nas mídias sociais podem ter para esses jovens e para as relações que assumem uns com 
os outros? Assim, este trabalho tem por objetivo descrever e analisar as práticas consideradas performáticas 
encontradas nas redes sociais (Instagram e Facebook) dos jovens estudantes de Vitória da Conquista-BA, 
através de uma pesquisa etnográfica dessas imagens, que podem ser tomadas como narrativas imagéticas a 
serem analisadas junto com as entrevistas realizadas com esses jovens. Espera-se compreender o que são tais 
postagens do ponto de vista desses jovens no que se refere ao reconhecimento de si e estabelecimento de suas 
sociabilidades. 
 

Palavras-chave: Prática festiva; Redes sociais; Performance e sociabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é um primeiro esforço para tentar compreender a prática festiva juvenil 

como imagem socialmente construída que naturaliza comportamentos considerados típicos 

da experiência de “ser jovem”, atribuindo significação para além da vivência, no seu registro 

virtual. Dessa forma, realizamos uma descrição da sociabilidade e performance juvenil nas 

redes sociais, tomando especificamente as experiências ligadas às festas, enquanto 

momentos marcantes da sociabilidade juvenil, mas a partir do filtro de sua articulação com o 

mercado de consumo. 
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No ritual de estar com outro ou do estar em certos ambientes, criam-se práticas 

estimadas como performáticas virtualmente encenadas e registradas nas redes sociais dos 

jovens estudantes de Vitória da Conquista-BA. Esse registro configura-se como momento 

privilegiado para exibição de bens de consumo, ou seja, em que o ambiente festivo seja 

experimentado em grande medida por se constituir enquanto momento e possibilidade de 

exposição, sendo a festa mais um bem a ser consumido e exibido imageticamente. 

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo compreender quais significados essa 

exposição de imagens nas mídias sociais podem ter para esses jovens e para as relações que 

assumem uns com os outros. Assim, busca-se problematizar o modo como a postagem de 

imagens de objetos de consumo, a exemplo de blusas, ingressos, bonés, dentre outros, por 

jovens estudantes passa a se constituir como momento de grande importância na 

experimentação dos ambientes festivos de shows e quais os sentidos que tais postagens 

assumem do ponto de vista desses mesmos jovens no reconhecimento de si (autoestima, 

pertencimento a grupos e definição/expressão de estilos de vida) e estabelecimento de suas 

sociabilidades.  

Buscamos compreender a relação da cidade de Vitória da Conquista178 com alguns 

emblemas sociais que expressam o consumo de determinados objetos. Visto ser um dos 

maiores municípios do estado da Bahia, cujo desenvolvimento está ligado ao comércio, pode 

ter contribuído para a formatação de gostos singulares e modos de vida naturalizados como 

tipicamente conquistenses, a exemplo de um suposto gosto por festas.  

Para dar conta dessa análise, utilizamos o referencial da teoria social bourdiana, no 

sentido de entender o gosto na relação com um habitus, um sistema de disposições 

inconscientes do agente que o leva a considerar as estruturas incorporadas ao decorrer de 

suas ações, tendendo a produzir práticas, portanto, conforme estas estruturas objetivas 

(BOURDIEU, 2001); em outros termos, na condição de mecanismo social, historicamente 

forjado e internalizado como memória pelos agentes e que, deste modo, passa a coordenar 

as diferentes práticas e representações postas em operação.  

                                                      

178
 Vitória da Conquista é a uma cidade situada no sudoeste da Bahia, considerada o terceiro maior município 
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educação. 
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Partindo deste pressuposto, procura-se investigar a memória cultural do município 

quanto às práticas festivas e de consumo e o modo como tais elementos comparecem no 

comportamento dos jovens estudantes do hoje, para entender os processos de transmissão, 

incorporação e atualização do gosto por festa compartilhado por esse grupo social, 

construindo neles modos de vida e comportamentos bem específicos.  

 

A prática festiva juvenil enquanto imagem socialmente construída 

De acordo com a percepção das Ciências Sociais, está relativamente claro que a 

denominação “juventude” só existe, tal qual a conhecemos, a partir de um momento 

recente da história ocidental (LIMA, 2014). Sendo assim, na metade final do século XX, 

consolidou-se a imagem de “juventude” como um período de rebeldia, de transgressão, 

configurando-se um código de ideias, práticas e valores muito relacionados ao que se 

entende como “ser jovem”. 

Toda uma iconografia do “ser jovem” apresenta-se ao vincular o conjunto de valores 

morais à nova ideia de juventude contemporânea não mais aceita como meramente uma 

faixa etária, com base em autores como Abramo (1994), Pais (2003) e Carrano (2000, 2009). 

Longe disso, a classificação diz respeito a uma série de fenômenos sociais que envolvem 

trilhas de sociabilidade, adesões a estilos de vida, estreitamento de laços em agrupamentos; 

além da construção de uma “categoria” que pode ser entendida, também, como uma 

estética particular, categorias de consumo e sentimento de pertença. 

 

Todo esse consumo “da” juventude configura uma estética juvenil poderosíssima 
que, de certo modo, domina a sociedade atual: ser jovem e cool; ser jovem e top. 
“Ser jovem” e objetivo a ser alcançado. Mas, diferente de uma faixa etária – que é 
algo simultaneamente transitório e determinado (de 15 a 29 anos, como 
preconizam as políticas brasileiras) –, a juventude é um bem; algo que pode ser 
adquirido; que envolve estilos de vida, estética, categorias de consumo, sentimento 
de pertença etc. (LIMA FILHO, 2014, p. 3) 

 

A força simbólica desse imaginário de juventude construído nas sociedades 

ocidentais resultou no que Pais (2003) chama “juvenilização”, um processo no qual os 

valores da juventude tornam-se extremamente estimados e assumem até uma hierarquia 

superior no mercado de bens simbólicos (LIMA, 2014). A prática festiva deriva dessa imagem 
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socialmente construída que corresponde um processo social mais complexo, o qual envolve 

uma adesão a uma estética ou mesmo a um estilo de vida.  

Compreendemos a juventude pela ótica da diversidade. Dessa maneira, entendemos 

que, embora a juventude seja um fenômeno universal, ela é, ao mesmo tempo, particular, já 

que cada grupo social a experimenta de maneira singular (DAYRELL, 2013). Assim, 

desmitificamos as imagens comuns que temos do que é ser jovem, que ora tem conotação 

de um “vir a ser”, ora é o jovem como um problema, ou a visão romantizada, situamos esse 

indivíduo na condição de sujeito social produtor de determinados comportamentos típicos 

ao conjunto de pares a que pertence.  

Segundo Dayrell (2013), a diversidade desses sujeitos se concretiza nas condições 

sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores), de gênero e até do 

espaço geográfico em que estão inseridos.   

Se juventude é, pois, uma categoria moderna que traz consigo uma ideia 

individualizadora do que é ser “jovem”, a prática festiva juvenil compartilha dessa premissa, 

ratificando estereótipos que descrevem a juventude como “tempo de liberdade e prazeres”, 

exacerbando consumismo e alienação – dilemas intensificados pelas redes sociais, ao 

influenciarem tanto o consumo quanto a divulgação deles em seus perfis virtuais, criando 

uma vida paralela e fantasiosa com o ciberespaço. 

 

Metodologia 

As problematizações até aqui apresentadas fazem parte de pesquisa em fase inicial, 

mas já possuem alguns frutos e direcionamentos para compreensão dos significados que a 

circulação de imagens em redes sociais por jovens estudantes no município de Vitória da 

Conquista-BA assume para esses jovens e para as relações que mantêm uns com os outros. 

Realizamos uma pesquisa etnográfica dessas imagens tomando-as como narrativas 

imagéticas. Sendo esse o método, é pertinente para o trabalho em questão por se tratar de 

um aspecto da Antropologia Cultural, que estuda os processos da interação social, tais como: 

os conhecimentos, as ideias, técnicas, habilidades, normas de comportamento e hábitos 

adquiridos na vida social.  

No entanto, o trabalho etnográfico ao qual referimo-nos, aqui, encontra-se localizado 

no ciberespaço, ou seja, trata-se de uma etnografia virtual que permite ao pesquisador fazer 
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uma análise, interpretar e observar os comportamentos “In loco”, no lugar onde se 

manifestam tais expressões. Estes locais correspondem ao Facebook e Instagram dos jovens 

estudantes de Vitória da Conquista-BA.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram observação das redes sociais a partir de 

Cicourel (1969) e entrevista semiestruturada com esses jovens estudantes (CHIZZOTTI, 

1998). Nessa entrevista, destacam-se os seguintes questionamentos:  

 

a) O que leva os jovens estudantes a consumirem ambientes festivos? 

b) Por que postar nas redes sociais imagens de ingressos, bonés, copo com a 

logomarca da festa? 

c) Qual a sensação em participar de determinados ambientes festivos e postá-los 

nas redes sociais?  

 

A entrevista teve como eixo temático central: consumo de festas; os 

questionamentos apenas contribuíram para nortear as narrativas sobre o enfoque do 

trabalho em questão. Essas entrevistas foram transcritas na integra, visto que regionalismos, 

gírias, brincadeiras são marcas da cultura juvenil (DAYRELL, 2003), portanto, importantes 

para a análise dos seus comportamentos.  

 Utilizamos como campo de análise o ambiente escolar, uma vez que “A escola é o 

lugar por excelência do exercício que se diz gratuito e em que se adquire uma disposição” 

(BOURDIEU, 2013, 93), mas também por ser um lugar marcante nas experiências juvenis. 

Com essa afirmação, Bourdieu mostra que é a escola uma das instituições formadoras que 

introduzem esse gosto por festa de forma gratuita, naturalizando valores sociais e 

internalizando um certo ethos formativo. Como afirmam Freitas e Lima Filho (2013), é 

preciso que o sociólogo volte o seu olhar à escola e a perceba como um espaço de 

sociabilidade e socialização, bem como um lugar das vivências das culturas Juvenis. 

Selecionamos as duas maiores escolas de ensino médio em Vitória da Conquista, 

sendo uma particular e outra Estadual, atendendo jovens entre 15 e 25 anos, localizadas na 

área periférica do município. Assim, com esse contato prévio, foi possível fazer uma análise 

mais criteriosa de quem são esses jovens estudantes, que tipo de ambientes festivos eles 
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consomem, o que eles consomem dos ambientes festivos e como as redes sociais 

influenciam diretamente na sua aceitação na comunidade escolar. 

Foram observados e entrevistados cerca de 40 alunos em cada instituição de ensino, 

cursando o segundo ano do ensino médio regular, no turno vespertino. Esta pesquisa tem o 

consentimento da coordenação pedagógica das escolas, dos alunos maiores de idade e no 

caso dos alunos menores foi enviado um comunicado pela própria escola para conhecimento 

dos pais. Contamos, também, com auxílio do professores de Redação nas referidas 

instituições, no intuito de possibilitar a entrada em sala de aula e, posteriormente, ter o 

primeiro contato com jovens estudantes.   

 

Práticas performáticas encontradas nas redes sociais (Facebook e Instagram) dos jovens 

estudantes em Vitória da Conquista-BA  

O registro virtual dos jovens estudantes como práticas performáticas virtualmente 

encenadas e registradas parte de uma compreensão mais profunda acerca dos valores e 

significados que circundam essa prática. Sendo assim, descreveremos as concepções dos 

próprios jovens sobre qual sentido tais postagens assumem para eles e na relação que 

estabelecem com outros.  

 

[...] Me lembro que minha parte favorita era quando as crianças faziam filas para 
receber bolo, parecia que estava recebendo um prêmio. Conforme eu Cresci, 
diminuíram também as festinhas de aniversário e começaram a surgir convites para 
outros tipos de festas, com outras diversões e o tal “prêmio” não era mais um 
pedaço de bolo que ganhava e sim o número de pessoas que ficava e o quanto 
aguentava beber sem dar o famoso PT

179
. E o que acontece nas festas não é mais 

guardado em um álbum de fotos e sim no “face ou no insta” e sua importância é 
medida pelo número de curtida das publicações que inclusive precisa ter uma 
legenda bafônica. [Jovem estudante de 16 anos]  

 

Os termos coloquiais, como “ficar”, “Dar PT”, e abreviações não foram suprimidos ou 

modificados por fazerem parte da cultura juvenil, sendo importantes para compreensão dos 

seus comportamentos (DAYRELL, 2013). Tais expressões revelam uma determinada visão de 

mundo que compartilha valores, comportamentos específicos dessa fase da vida.  

                                                      
179

 Termo significa perda total  
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 Percebemos que há toda uma memória festiva internalizada desde a infância, sendo 

alterada e atribuindo novos significados, tanto para o jovem estudante quanto para a 

relação que ele estabelece com seus pares. A memória à qual nos referimos está 

interiorizada sob a forma de estilo de vida, que, sociologicamente, são as práticas sociais que 

se caracterizam por regularidades, sem ser produto da obediência às regras (BOURDIEU, 

2018), ou seja, o habitus que Bourdieu afirma ser “uma subjetividade socializada” e o “social 

incorporado” *idem+.  

Vemos também a crítica sobre a construção social das festas enquanto espaço de 

busca pela excitação, conforme Elias (1994) para uma busca pelo status e um 

posicionamento social, que não se realiza somente no consumo de determinados bens 

festivos, mas no seu registro virtual.  Mais do que isso, no consumo feito por outros a 

respeito do registro da festa, o que implica o desenvolvimento de uma expertise sobre o que 

registrar na festa, onde da festa (cenário adequado), a escolha das melhores imagens 

registradas, bem como a escolha da legenda “bafônica" enquanto conjunto de 

procedimentos regrados pelo senso do jogo, que precisa ser desenvolvido e o é no próprio 

jogar. Em outros termos, em que medida o sucesso da festa não passa a ser medido também 

por essa avaliação de terceiros a respeito daquilo que seria minha experiência particular?   

Essa situação é comumente visualizada nas falas dos jovens estudantes, como 

apresentamos a seguir:  

 
[...] Eu sou acostumada a postar quase todos os momentos importantes que passo 
na minha vida, então quando estou em festas, shows ou qualquer lugar festivo e 
bem arrumada posto sim, na realidade não é nem para me achar é só para as 
pessoas verem que também frequento lugares interessantes. (Jovem de 17 anos)  
 
[...] Sempre que eu vou sair pra algum lugar festivo acabo tirando fotos antes, 
durante a festa também, algumas ainda posto, outras é só de lembrança para mim 
mesmo. (Jovem de 16 anos)  
 
[...] Acho que as pessoas gostam de postar fotos para se mostrar na sociedade que 
esteve presente. (Jovem de 20 anos) 

 

Expressões como “não é só para me achar”, “mostrar a sociedade que esteve 

presente” apresentam-se para nós como fetiche intrínseco, próprio à construção social das 

festas, no qual o registro imprime um caráter de distinção (BOURDIEU, 2007) que, embora 

argumente neutralidade no registro virtual, há toda uma narrativa imagética que estabelece 
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uma relação de poder, cujo ritual de estar em certos ambientes se configura em um 

momento importante na sociabilidade juvenil e na relação que se estabelece de uns para 

com outros.  

Outra participante assim menciona: “*...+ Só costumo postar as vezes, só quando acho 

que minha autoestima está boa ou quando acho que estou bonita para ocasião. (Jovem de 

21 anos)”. Percebe-se um dos sentidos que as postagens assumem do ponto de vista desses 

mesmos jovens estudantes no reconhecimento de si, autoestima, pertencimento a grupos, 

definição/expressão de estilos de vida e estabelecimento de suas sociabilidades. Estar bem 

aparece como condição e regra na construção desse mundo ideal da felicidade que parece 

abrir pouco espaço à diversidade das experimentações e pouco prepara para as avaliações 

negativas dos terceiros, apesar de elas existirem. 

Em outros recortes de falas, encontramos a naturalização do consumo de objetos 

relacionados a festas, a exemplo de blusas, ingressos, bonés, dentre outros, sendo o copo o 

artigo mais consumido pelos jovens estudantes, como uma “simples lembrança”.  

 

[...] gosto de postar fotos, vídeos para depois lembrar dos momentos legais que 
aconteceram na festa, os objetos que vendem ou são dados são outra forma de 
lembrar. (Jovem de 17 anos) 
 
[...] Eu consumo sim alguns objetos, já comprei em shows e amo tirar fotos quando 
estou em lugares assim. (Jovem de 17 anos) 

 

No entanto, esses objetos não foram criados para serem uma simples lembrança, 

pois tanto os objetos festivos gratuitos quanto os vendidos carregam embutidos neles uma 

propaganda, um status, uma ideia de distinção que geralmente os jovens estudantes não 

costumam perceber reflexivamente, ao menos - e naturalizam como um consumo de 

qualquer outra natureza. No entanto, tratam-se de objetos simples que passam a despertar 

um estranho desejo de ter. A vontade de distinção se apresenta como sensação e que não 

carece da “consciência” a respeito do desejo ou do que ele representa nas tramas 

relacionais. Assim, talvez, pela economia que promove, ganhe em resultados enquanto 

procedimentos e sentimentos tomados como naturais. 

Para eles, essa exibição nas redes sociais trata-se de uma tendência negativa, por 

modificar as formas de socialização. Segundo relatos, antes se conheciam, tinham o tempo 
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de paquerar, dançar e “curtir” o evento festivo acompanhado(x)s, hoje as relações de dão no 

âmbito virtual, por isso a performance nas redes virtuais, atrelada ao poder de consumo, 

demarca as relações sociais. A questão é: E por que fazem? Uma resposta prévia poderia ser 

arriscada a partir do debate de Campbell (2001) a respeito do consumismo moderno. Para o 

autor, não desejamos a decepcionante realidade. O consumidor moderno compra fantasias. 

Deseja permanecer na irrealidade da experimentação de roupas nas lojas, lugar preparado 

para tudo ser perfeito com suas vitrines meticulosamente planejadas e vendedores 

dispostos a dizer que está tudo lindo. Por isso, as roupas compradas não precisam ser 

usadas. Elas permanecem no armário e voltamos continuamente às lojas para a aquisição de 

novos momentos fantasiosos felizes. Agora, no mundo do desenvolvimento das redes 

sociais, o espaço da fantasia se amplia ganhando novas versões, e todas elas alinhadas a 

uma série de dinâmicas explícitas de consumo.    

 

Considerações Finais 

Os resultados ainda estão em construção dentro da pesquisa, visto se tratar de uma 

investigação em andamento, entretanto podemos lançar mão de algumas hipóteses para 

discussão, tomando como base a análise das imagens em circulação nas redes sociais dos 

jovens estudantes. Primeiro, constata-se que grande parte dos jovens frequenta ambientes 

festivos ofertados na cidade de Vitória da Conquista-BA, tais como: barzinhos e shows; 

consomem também objetos de identificação com esses ambientes; e são essas imagens 

principalmente que circulam em facebook e instagram, com diferentes propósitos, buscando 

aceitação, causar inveja e/ou produzir distinção social. 

Com base nos dados coletados, os jovens estudantes acreditam que o gosto pela 

prática festiva surge, respectivamente, influenciado pela família, religião, escola e amigos. 

Assim, são atraídos para esses ambientes festivos primeiramente pela companhia de outras 

pessoas e posteriormente pela comida ou bebida e por último pela atração musical.  

Outros resultados e discussões levantados podemos visualizar quando questionamos 

sobre a dicotomia entre “viver e registrar”, assim verificamos que os jovens estão vivendo 

uma vida performática criada nas redes sociais, como uma extensão deles próprios. 

Portanto, de forma unânime, os jovens pesquisados ressaltam que o ambiente festivo é um 

ótimo espaço de socialização com outros jovens, apesar de ser também um lugar oportuno 
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para a exibição de bens de consumo, a exemplo do copo, roupas e calçados da moda, dentre 

outros.  
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O BREGA-FUNK ENQUANTO EXPRESSÃO CULTURAL DA JUVENTUDE: UM OLHAR 
ANTROPOLÓGICO SOBRE AS BATALHAS DE PASSINHO EM MANGABEIRA 7, 

 JOÃO PESSOA-PB 
 

Milena Matias Fonseca180 
 

Resumo 
A partir da emergência do ritmo que teve seu início em Pernambuco, o Brega-Funk, uma fusão do gênero Brega 
com o Funk e do nascimento dos grupos que criaram o passinho, a dança coreografada correspondente a este 
estilo musical, cresce um movimento de valorização das produções da periferia. Neste artigo analisamos a 
batalha de passinho em Mangabeira 7- João Pessoa e o Brega-funk como um elemento de visibilidade para a 
juventude da periferia e como forma de compreender a relação da juventude com o espaço urbano. 
 
Palavras-chave: Brega-Funk; Juventude; Passinho; Culturas juvenis. 

 
Introdução 

Devido à temática da pesquisa da minha dissertação do Mestrado em Antropologia 

passar pelo recorte de juventude e periferia eu passei a me atentar para as práticas juvenis 

como um todo, e a música neste sentido é uma das formas de expressar uma identidade ou 

um estilo de vida, sobretudo na fase da juventude é possível identificar como a música 

proporciona momentos de lazer e encontros de jovens em diversos espaços da cidade. A 

partir disto estive notando a ascensão do gênero musical Brega-Funk e como este ritmo 

estava sendo evidenciado nas redes sociais e muito apreciado pelos jovens sobretudo no 

Nordeste. Foi quando então tive conhecimento de que haveria um evento sobre Brega-Funk 

e passinho na Universidade Federal da Paraíba. No dia 5 de Setembro de 2019 participei do I 

Simpósio de Passinho e Brega-Funk na UFPB realizado pelo Kirida Produções e pelo Grupo de 

Pesquisa Brega, festas populares e comunidade com Apoio do Departamento de Artes 

Cênicas e da Licenciatura em Dança. O evento que durou uma manhã foi extremamente 

propício diante dos meus interesses de pesquisa, no Simpósio aconteceu uma mesa redonda 

sobre a batalha de passinho e a ministração de oficinas de Gestualidade no passinho. As 

oficinas eram divididas em Gestualidade feminina e masculina realizadas em salas 

diferentes, eu estive optando por participar da oficina que fazia referência aos aspectos 
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 Mestranda em Antropologia- Universidade Federal da Paraíba-Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia. Bacharel em Serviço Social-Universidade Federal da Paraíba. O presente trabalho foi realizado 
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masculinos da dança devido ao fato de pesquisar jovens do sexo masculino. Durante a 

oficina observei ao máximo os detalhes da dança, retificando, participei efetivamente da 

oficina, desisti de ser a antropóloga que observa e faz seus apontamentos, decidi eu mesma 

estar experimentando o ritmo em conjunto com os demais participantes, enquanto estive na 

oficina deixei de lado os planos de fazer anotações aventurando-me a me inserir entre os 

demais alunos que ali estavam e era em sua maioria da Licenciatura em Dança 

Foi uma experiência de estar na Universidade e em um espaço muito próximo ao que 

eu frequento e com pessoas que estavam ali também com motivações acadêmicas, porém 

bem distintas das minhas, eu mestranda em Antropologia participando de uma atividades 

com alunos da Licenciatura em Dança, era tudo que eu não havia planejado e que felizmente 

aconteceu. Na manhã do evento passei a seguir as redes sociais da Batalha de passinho e o 

grupo A Tropa M7 que haviam ministrado as oficinas e a mesa redonda, logo me interessei 

em me aproximar do grupo para desenvolver um trabalho sobre eles e trazer a as batalhas 

do passinho para uma discussão com a perspectiva da Antropologia. O artigo se divide em 

quatro momentos, que são, algumas considerações do percurso metodológico percorrido na 

produção, uma contextualização do estilo Brega-Funk, a apresentação do grupo de passinho 

e posteriormente a narrativa etnográfica do momento das batalhas. 

 
Apontamentos metodológicos  

Estar pesquisando em espaço público foi uma experiência nova para mim que só 

havia feito observação participante em contextos onde os meus interlocutores estavam 

vivendo em uma instituição constituída de regras não só para eles, mas para mim que 

enquanto pesquisadora também deveria me adequar ao lugar. Desta vez eu mesma poderia 

escolher como me portar em campo, não havia um código de regras que eu precisava seguir, 

mas ao mesmo tempo precisei ter cautela na condução do trabalho onde eu mesma criei a 

minha forma de me moldar à situação. Agora trago alguns autores em que me apoiei 

durante a construção deste artigo, que me trouxeram reflexões acerca do processo de 

produção de dados etnográficos. 

O objetivo do artigo é mostrar o Brega-Funk como uma prática cultural da juventude 

no bairro de Mangabeira 7 em João Pessoa-PB, trazer o relato etnográfico do momento da 

batalha do passinho e entender como a comunidade se relaciona com o espaço da praça. E 
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endossar que através destas práticas culturais tem acontecido um movimento de 

protagonismo entre a juventude com a formação de um grupo de Brega-Funk que faz 

apresentações em eventos na cidade.  

Para produção dos dados aqui apresentados foi feito o uso da observação 

participante onde estive acompanhando as batalhas junto aos demais espectadores da 

comunidade. Entende-se que a etnografia Malinowski (1978) é um instrumento de pesquisa 

que possibilita um alcance detalhado sobre o grupo estudado, desta forma estar presente no 

momento das batalhas foi essencial para entender como se dá a dinâmica do evento e como 

os sujeitos o vivenciam. Juntamente com leituras de autores contemporâneos como 

Barbosa-Pereira (2016), Souza (2007) e Tella (2018) que foram utilizadas como suporte 

metodológico, tendo em vista a importância de ler textos etnográficos sobre grupos que se 

relacionam com a cidade. 

Durante os dias em que estive acompanhando as batalhas estive fazendo dois papéis 

diferentes de observadora Cicourel (1980), estive estabelecendo contato de duas formas, 

alguns integrantes da organização da batalha com quem eu já havia falado sabiam que eu 

estava ali enquanto pesquisadora com objetivo de realizar um trabalho, enquanto a maioria 

das pessoas, que faziam parte dos espectadores, ou a torcida conforme a analogia que eu 

farei mais à frente, eram pessoas que não sabiam quem eu era, e me viam como mais uma 

pessoa da plateia, pois não havia muita coisa que me diferenciava dos demais, eu não estava 

com uma câmera nem fazendo anotações durante a batalha, estava participando da plateia. 

Tendo em vista o momento caloroso e intenso que é a batalha optei então por 

observar mais do que fazer perguntas, como sugere Footy Whyte (1980), o autor coloca o 

benefício de em alguns momentos escutar mais do que perguntar e analisar se a situação é 

propícia ou não para perguntas, além do fato do som e das pessoas estarem com a atenção 

voltada para a dança, eu também precisava estar inclinada à batalha em si acontecendo, 

então priorizei observar a dança e escolhi fazer entrevistas que fiz utilizando p recurso da 

gravação em outro momento e fiz algumas anotações após o momento da batalha em uma 

lanchonete que fica em frente à praça. 

Realizei entrevista com um dos organizadores da Batalha de Passinho Evandro 

Pereira Lira, morador do bairro de Mangabeira 7, é importante contar com interlocutores 

que nos levem à outros interlocutores e nos possibilitem uma integração com o espaço em 
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que se pesquisa Footy Whyte (1980), Evandro foi um indivíduo chave para realização deste 

artigo, pois além de ser uma figura que representava liderança naquela situação onde ele 

estava enquanto organizador, ele conhecia muito bem a forma de funcionamento dos usos 

daquele espaço da praça mesmo antes das batalhas acontecerem.  

Outro aspecto metodológico a ser ressaltado é a proximidade do campo de pesquisa, 

no caso a praça com a minha casa, devido à praça ficar localizada no Bairro de Mangabeira e 

eu residir no bairro de Valentina que fica poucos minutos de distância, a praça não era um 

lugar estranho para mim, era um lugar familiar pelo qual eu já havia passado muitas vezes e 

que  mesmo que eu não frequentasse muito me remetia às praças do meu bairro, neste 

sentido  Velho (1978) aconselha que o pesquisador não chegue ao campo com pré-noções 

devido à familiaridade com o espaço, pois nem sempre o que é familiar é conhecido. A 

pesquisa possibilita uma compreensão mais profunda, posso estar acostumada a uma 

paisagem social, no entanto isto não garante que eu compreenda a lógica de suas relações. 

Portanto nos dias em que frequentei a praça onde acontecem as batalhas busquei fazer um 

exercício de estranhamento como se aquele lugar não fosse tão habitual para mim já que 

era um lugar que fazia parte do meu trajeto. 

 
O Brega-Funk 

O Brega-Funk como diz o próprio nome é um misto do Brega ou o Tecnobrega de 

Recife  que sempre teve muita força no estado de Pernambuco com o Beat do Funk, esta 

expressão traduzida do Inglês para o Português quer dizer batida, surgiu nas periferias de 

Recife e através da internet tem se espalhado pelo Brasil. Na década de 90  os bailes ganham 

força mas ao mesmo tempo havia uma rivalidade entre os bairros e nos bailes de Recife os 

MCs cantavam para os seus próprios grupos, no início dos anos 2000 muitos bailes foram 

fechados devido à violência e com ela a repressão policial e com isto os MCs continuaram 

criando suas músicas e incluindo novos elementos de outros gêneros musicais em especial o 

romantismo e a batida do brega, começam a promoverem seus próprios bailes e divulgar 

suas produções através de festas das comunidades, nas pequenas gravadoras e através da 

chamada propaganda do boca a boca. Esse processo de hibridização cultural Gomes (2013) 

que foi a relação entre o funk carioca, o funk pernambucano e o brega possibilitou um novo 

estilo na cena cultural de Pernambuco que sempre foi um estado de amplo arsenal cultural. 
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Apesar de ser um ritmo muito difundido por MCs do sexo masculino, uma das 

músicas que colocaram o Brega-Funk em destaque nacional foi a “Envolvimento” da MC 

Loma e as Gêmeas Lacração, em Janeiro de 2018 entrando nas paradas de sucesso do 

carnaval. Outros MCs de Recife também são grandes referências deste movimento e 

lançaram hits de sucesso, Schevchenko e Elloco com Ninguém fica parado, também 

conhecida como “Chapuletei” e Gera bactéria, Dadá Boladão com o sucesso Surtada, MC 

Troinha com Encaixa, entre outros. 

Junto com o gênero musical surge também a dança que o acompanha, o passinho, 

que é a expressão corporal do ritmo e faz tanto sucesso quanto a música em si e assim 

surgem os grupos de passinho, em Recife dois grupos muito conhecidos são A Tropa e Os 

Magnatas do passinho, estes grupos e outros que dançam o passinho acabam promovendo 

as músicas e gerando ainda mais visibilidade para o Brega-Funk, percebe-se que a música e a 

dança caminham juntas na conquista do espaço e da representatividade  deste ritmo. A 

evolução tecnológica e a facilidade do acesso à tecnologia favoreceram a expansão do ritmo 

e dos artistas GOMES (2013), o Brega-Funk é um gênero que tem sido muito consumido pelo 

público jovem através da internet nas plataformas como YouTube e Instagram os grupos de 

passinho fazem suas coreografias e lançam nas redes sociais fazendo com que as músicas 

tenham um alcance ainda maior. 

De acordo com as letras de músicas que observei durante o processo de construção 

do artigo e enquanto estive indo assistir as batalhas, o Brega-Funk situa suas narrativas em 

alguns eixos dos quais destaco a questão do cunho sexual, a afirmação do sentimento de 

pertença à periferia e a valorização do próprio gênero musical. Por serem bastante voltadas 

ao conteúdo de paquera e erotismo, as letras do Brega-Funk são bastante semelhantes às 

letras de Funk, falam sobre a mulher e o corpo feminino, sensualidade e sobre 

masculinidade. Letras explícitas como a da música Surtada do MC Dadá Boladão181 são 

constantemente criadas e colocadas entre as faixas de maior sucesso e visualizações nas 

redes sociais. “Hoje eu só te quero ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode 

                                                      

181
  MC Dadá Boladão e Tati Zaqui feat OIK – SURTADA <https://www.youtube.com/watch?v=vhPhZbO7OXE> 

(Acesso em: 20/11/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=vhPhZbO7OXE
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ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada, oh” Surtada- Dadá Boladão 

(part. Tati Zaqui e OIK) 

Quando fiz uma pergunta ao meu interlocutor Evandro, sobre as letras das músicas 

ele argumenta que a letra é secundária, pois o que se busca na música é a batida. Mas que 

mesmo assim ele procura equilibrar entre letras mais leves de acordo com o contexto em 

que estejam se apresentando. 

 
Olha é bem engraçado porque você não é a primeira pessoa que me questiona, é 
porque letra é como eu digo, hoje não tem mais letra em música, é bem diferente, 
hoje as pessoas não focam em letra de música, na mensagem que está sendo 
passada, elas focam em termo de batida, ritmo. Mas uma coisa que eu posso te 
garantir é o que, hoje no meu grupo, eu sempre foco no meu grupo porque eu 
procuro familiarizar, eu quero um grupo pra que eu possa apresentar em um 
casamento, em uma festa de quinze anos, enfim qualquer local, eu evito o máximo 
é, tá colocando músicas de palavrões, eu evito o máximo dos meninos fazerem 
gestos obscenos, porque as músicas pedem, senta nisso, pega naquilo, então isso 
eu procuro evitar, até porque mesmo eu quero apresentar um show pra uma 
senhora de 80 anos pra ela falar, “como esses meninos dançam” entendeu, e se os 
meninos chegar lá pegando pá e aí ela vai ficar louca do juízo entendeu. (Entrevista 
concedida por EVANDRO PEREIRA LIRA) 

 

Estudando os bailes funk Vianna (1987) coloca que o ritmo é capaz de fazer os 

dançarinos entrarem numa espécie de entrega ao momento da dança, o ritmo enquanto 

elemento principal proporciona um tipo de ritual onde o efeito daquela música se dá devido 

a todo um contexto, é o que acontece nos momentos onde os grupos estão reunidos para as 

batalhas, foca-se muito mais nas coreografias e nas performances do que em avaliar a letra 

da música que se está dançando ou ouvindo através da apresentação. Além desta 

convergência com o Funk Gomes (2013) observa pontos de aproximação quanto à dança. 

 
Outro ponto alto dos bailes são as danças. A coreografia bem ensaiada e 
sincronizada faz muito sucesso, sobretudo nos bailes sem corredor. Ademais, as 
coreografias eróticas são outra fonte de “curtição”: “porque quando o funk toca as 
mulheres ficam loucas descendo até embaixo com o dedinho na boca, com cara de 
safada...” (Rap “Vem que vem não para não”, MC Leozinho). (GOMES 2013, p. 94). 

 
A estética do Brega-Funk é rica em detalhes, podemos citar as coreografias como um 

elemento que caracteriza muito bem o gênero, o passinho, que é a coreografia ou a 

expressão corporal do ritmo, como mencionado à cima as letras que falam sobre 

sexualidade são transmitidas através das coreografias, que vão para além das “quicadas” de 

mão, as quicadas são os movimentos que os dançarinos fazem com as mãos, levantando as 
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mãos de acordo com a batida da música e batendo na região da coxa e realizando um 

movimento com o quadril, esta combinação de passos com as mãos e a pélvis é o que 

caracteriza o passinho. Um dos dançarinos do grupo A Tropa M7, o Biell explica como se dá a 

execução dos movimentos e comenta que se joga nas batidas e pega o tempo delas, diz que 

a dança é fácil, é necessário apenas se atentar ao ritmo. 

 
Tem que ter o ritmo da música junto com seu corpo, é a base da dança. O quesito 
dos braços, a jogada de braço, você vai ter a coordenação do seu braço junto com a 
sua perna, e sua cintura e seu quadril com o ritmo da música, se a música for 
rápido você faz mais rápido, se a música for lenta você faz mais lento e assim vai. A 
tremida é no som da tremida da música, dá duas, três, quatro “bingadas” e começa 
a tremer no ritmo da música. Não tem o que fazer não poh...eu te dou umas 
aulinhas. (Entrevista concedida por GABRIEL OLIVEIRA) 

 
Além das coreografias bem sincronizadas que os grupos apresentam, é possível 

verificar outros detalhes no que diz respeito à estética do Brega-Funk, como por exemplo as 

roupas utilizadas, muitos grupos fazem camisas padronizadas com o nome do grupo, os 

dançarinos usam colares e acessórios para enriquecer suas performances através do visual. 

Um exemplo marcante que eu observei tanto indo às batalhas na praça de Mangabeira 7 em 

João Pessoa, quanto assistindo vídeos no YouTube e acompanhando alguns cantores e 

dançarinos de Brega-Funk através do Instagram foi o gosto em comum pelo óculos de 

modelo Juliet, um óculos espelhado de cores diversas que faz parte do estilo de quem é 

aderente do Brega-Funk, muito utilizado pelos funkeiros182 do Rio de Janeiro, o modelo se 

tornou um dos acessórios mais usados entre quem faz parte deste movimento.  

 
[...]neste âmbito, não se caracteriza como um esforço de assemelhação ao outro, 
ou a padrões predefinidos, mas como uma ferramenta de representatividade que 
cobiça uma diferenciação. Assim sendo, os sujeitos buscam se expressar por meio 
das vestes que possuem profundas características de pertencimento e que, mesmo 
quando padronizadas, têm por objetivo transpor sua personalidade e romper com 
alguns códigos preestabelecidos socialmente. (SILVA, BARROS,2019 p. 4) 

 
Ainda sobre a questão de como se expressam por meio da roupa trago a fala de um 

dos meus interlocutores: 

 

                                                      

182
 Esta expressão é utilizada para os MCs, cantores de Funk ou mesmo para as pessoas que se identificam com 

o gênero e frequentam os bailes funk. 
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Olha é aquele velho ditado, meu corpo minhas regras, eu quero botar isso no meu 
corpo me sentir bem, só que pelo fato de ser um ritmo de funk, brega-funk, então 
o funkeiro ele gosta de um colar de prata, um colar de ouro, um cifrão pesado, 
então a galera meio que juntou isso. Então hoje a gente procura padronizar, 
geralmente as pessoas que dançam brega-funk hoje eles tem aquela roupa, aquele 
calção mais folgado por causa do movimento, uma blusa não pode ser muito 
acochada por causa do movimento de braços, o colar é essencial que é pra poder 
mostrar aquela visão tipo “eu sou o dançarino”. (Entrevista concedida por 
EVANDRO PEREIRA LIRA) 

 
Podemos destacar a relevância da estética visual do Brega-Funk, onde a maneira de 

se vestir é mais que uma conveniência devido à necessidade do movimento, as roupas e os 

acessórios utilizados mostram a afirmação da identidade da juventude oriunda da periferia, 

uma forma de expressar-se enquanto sujeitos protagonistas no contexto em que estão 

inseridos. (FEIXA 2018) afirma que os jovens utilizam-se da arte e da música para se 

expressarem e através destes elementos, os adultos, a academia e a sociedade em geral 

podem lê-los. Desta forma, é importante observar os símbolos utilizados pelos jovens do 

Brega-Funk Bourdieu (1998), que podem ser tomados como códigos valorativos dos grupos 

Park (1979), que faz necessário uma análise cada vez mais abrangente e profunda das 

relações grupais para se compreender como se comunicam entre si e com os espaços à sua 

volta. 

 

A Tropa M7: O grupo de passinho que carrega o nome do bairro 

Como mencionado no início do artigo, a ideia de pesquisar o passinho veio após 

conhecer o grupo A Tropa M7, um grupo que nasceu a partir de encontros na praça onde 

acontecia a batalha de passinho. O Gabriel, interlocutor já mencionado aqui esteve à frente 

da criação do grupo, que inicialmente se apresentava para a comunidade nos dias de batalha 

sem pretensão de se tornarem conhecidos, era um encontro de amigos, uma forma de se 

divertir coletivamente, o que Simmel (1964) traz como sociabilidade marca muito bem a 

história de como surgiu o grupo, os jovens estavam ali colocando em evidência motivações 

coletivas, o desejo de não ser mais apenas sujeitos que dançavam de forma individual mas 

um coletivo representa o processo onde a interação se transforma em sociabilidade. 

Outra figura importante nessa formação do grupo foi o Evandro, também já 

mencionado, que entrou no grupo um pouco depois do início para atuar como uma espécie 

de assessoria para eventos. A Tropa M7 passou a ter uma camisa padrão com sua 
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logomarca, algo bastante comum entre os grupos de passinho de Recife e que se tem se 

tornado comum também em João Pessoa, foi criado um Instagram para divulgar o grupo 

onde a partir disto ficaram 

O grupo começou com 6 pessoas, cinco meninos e uma menina, atualmente são dez 

integrantes, sendo duas mulheres e a faixa etária dos integrantes é de 13 a 20 anos. O nome 

do grupo, proposto pelo Gabriel foi inspirado no grupo dos cantores de Recife Shevchenko e 

Elloco, que se chama É a Tropa, então fazendo referência ao Brega de Recife foi 

acrescentando a sigla do Bairro Mangabeira 7 formando então A Tropa M7. 

O grupo passou a se apresentar em outros espaços e isto contribuiu para o 

protagonismo destes jovens, que passaram a ter uma outra forma de frequentar os espaços, 

não só como lazer, mas conforme Evandro coloca, o grupo tem se profissionalizado em 

vários quesitos e proporcionado novas experiências aos integrantes.  

 
E graças a deus hoje o meu grupo consegue promover muitas pessoas, hoje 
meninas que entraram no meu grupo vão fazer sessão de fotos pra loja, entendeu, 
Gabriel hoje tem um Instagram recebe muito...os cantores de bandas de brega-
funk hoje me procuram pra levar os meus meninos pra tirarem show com eles, 
então em termo de visibilidade também é muito grande. (Entrevista concedida por 
EVANDRO PEREIRA LIRA) 

 

A Tropa M7 recebe convites para se apresentar em diversos eventos como 

aniversários, despedidas de solteiro, já se apresentaram em um programa de televisão local 

e em eventos na Universidade como o que eu participei. Para essas apresentações em festas 

já são cobrados valores para dividir entre o grupo, o que torna o grupo também uma forma 

de obter uma renda que mesmo pequena tem o valor simbólico de estar recebendo algo 

pela sua manifestação artística. 

 

Mas assim a gente se apresenta em lugares que assim é até engraçado, a gente se 
apresentou em favela que a gente passou assim tinha gente com arma na mão, já 
recebi convite pra participar de despedida de solteiro, é muita coisa que a gente 
recebe, as vezes eu evito, rave que aquele povo gótico, nada a ver o ritmo mas 
estava lá metendo Brega-Funk entendeu, então é assim, eu recebo muito convite 
bizarro, enfim nem todos eu posso aceitar porque a gente hoje tem dificuldade até 
em termos de locomoção também, não temos transporte próprio, toda vez que a 
gente precisa fazer, quando eu fecho o contratante eu já incluo o valor, ou as vezes 
eu tenho que pegar o carro de alguém do grupo pra poder ir entendeu, as vezes eu 
tenho que pagar um Uber pra levar o resto da galera, então são investimentos. 
(Entrevista concedida por EVANDRO PEREIRA LIRA) 
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Quando se fala nos convites que o grupo recebe para se apresentar em diversos 

espaços é possível perceber como o grupo acaba fazendo parte do circuito de outros grupos 

(MAGNANI 2005), neste momento as fronteiras entre periferia e os bairros da cidade 

considerados nobres se borram mesmo que temporariamente, as festas raves por exemplo 

são um ambiente onde se encontram outras culturas juvenis Feixa (1998). Como colado na 

citação à como, o grupo permite que os jovens ocupem espaços que em outro contexto não 

seria possível, seja pela localização, pela falta de condições de locomoção ou mesmo por não 

fazer parte d o seu pedaço, ou lugar de encontro Magnani (2005). O evento na Universidade 

Federal da Paraíba também é muito significativo neste sentido, pois ocasionou esta 

interação entre dançarinos de passinho que ainda não acessam o ensino superior e 

professores, estudantes de graduação e pós-graduação, foi um momento onde eles 

estiveram em um outro espaço que proporcionou interações por meio deste encontro. 

 
Com relação a circuito, trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma 
prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, 
equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade 
espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais. A noção de 
circuito também designa um uso do espaço e dos equipamentos urbanos – 
possibilitando, por conseguinte, o exercício da sociabilidade por meio de 
encontros, comunicação, manejo de códigos –, porém de forma mais independente 
com relação ao espaço, sem se ater à contiguidade, como ocorre na mancha ou no 
pedaço. (MAGNANI, 2005, p. 178-179). 

 
Quando questiono sobre a existência de outros em João Pessoa o meu interlocutor 

expressa de forma enfática o quão visibilizados eles já se sentem e se colocam como 

protagonistas do movimento do passinho na cidade, devido não só aos convites para 

eventos, mas de pessoas que acompanham o grupo nas redes sociais. 

 
 

Olha tem outros grupos assim, eu posso estar sendo um pouco hipócrita, mas 
assim existe outros grupos, mas em termos de visibilidade dentro de João Pessoa é 
A Tropa M7 entendeu, tem outra batalha que está acontecendo também no José 
Américo, às quartas-feiras no qual eu recebi o convite também pra ser organizador, 
eu não sei o que o povo vê em mim, e recebi esse convite, até remuneração eles 
quiseram botar pra mim pra eu poder organizar lá, ou sequer ele pagar um valor X 
pra eu dar um Workshop de como organizar. Aí a gente ficou pra conversar, a gente 
já acertou tudo, está tudo certo, quarta-feira eu vou lá conversar com eles, está 
sendo tudo muito novo pra mim, não sou uma criança tenho vinte e oito anos de 
idade, mas a gente consegue mostrar aquilo que a gente Mangabeira tem. Porque 
se não fosse bom o povo de fora não estava chamando os daqui pra poder 
organizar o de fora. (Entrevista concedida por EVANDRO PEREIRA LIRA) 
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Nesta resposta percebi que quando se refere ao grupo enquanto uma expressão de 

cultura da cidade de João Pessoa, ele abrangeu toda a cidade como sendo o lugar a qual o 

grupo pertence, mas ao se referir a grupos e batalha de outro bairro, reforçou a pertença à 

Mangabeira 7, enfatizando que o grupo vem deste bairro e se destaca entre os demais que 

existem. O grupo tem sido sinônimo de uma outra perspectiva do lazer e do uso do tempo 

livre, segundo o Evandro o grupo deixou de ser uma brincadeira e é levado agora como um 

trabalho, os jovens que dele fazem parte precisam ter um compromisso com a equipe. Agora 

com o grupo já apresentado, vamos então entender o momento das batalhas e os signos que 

o cercam.  Algumas pessoas que participam do grupo são também pessoas que estão na 

organização da batalha, deste o grupo, a batalha e o espaço estão correlacionados, e a partir 

dessa ligação poderemos compreender como se configura o espaço onde esse evento 

acontece. 

 
A batalha do passinho na praça de Mangabeira 7 

A praça onde acontecem as batalhas se chama Praça da Família, fica localizada no 

bairro de Mangabeira 7, um dos bairros mais populosos da cidade, na Zona Sul de João 

Pessoa-PB. A batalha foi criada por Albenir e Letícia, com ajuda de Evandro na organização. 

O Evandro conta que é natural do estado do Piauí e que quando chegou em João Pessoa a 

praça ainda estava sendo construída, mas antes mesmo de ficar pronta e ser inaugurada, 

ainda sem iluminação, o espaço já era utilizado pela comunidade, a partir desses encontros 

frequentes na praça criou-se um grupo no Whatsapp com cerca de 150 pessoas que iam na 

praça jogar dominó e conversar. Esta narrativa sobre a praça e a forma como as pessoas já 

utilizavam o espaço antes mesmo de ser constituído enquanto uma praça remete à 

discussão de Leite (2002), onde ele toma como espaço público o espaço ao qual se atribuem 

sentidos de lugar e de pertencimento, sem tais significações é apenas um espaço urbano, o 

espaço público envolve a forma de uso do espaço e as subjetividades que rodeiam este uso, 

diferenciando-se assim do espaço urbano.  A Praça da Família já era um espaço público antes 

de ser entregue pois a comunidade já se reunia e já atribuía significado ao lugar. Quando a 

batalha de passinho foi criada, surgiu então mais uma forma de utilização daquele espaço. 
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A rua onde fica localizada a Praça da Família tem um grande movimento de pessoas 

que realizam diversas atividades, o Bairro de Mangabeira como um todo é um bairro muito 

comercial, com diversas lojas, bancos e comércios de vários tipos, e por este motivo faz 

parte do trajeto de vários grupos da cidade Magnani (2005), durante o dia circulam pessoas 

do próprio bairro realizando suas atividades, e pessoas também de outros bairros que 

passam pela rua da praça para irem a um shopping que fica à alguns minutos da praça por 

exemplo, pessoas que trabalham nos comércios próximos, pessoas que tentam desviar do 

transito muito movimentado da Avenida Josefa Taveira e escolhem passar pela rua da praça 

para ganhar tempo e etc.  Todo este fluxo de pessoas pelos espaços é que faz cidade 

enquanto um organismo vivo, o que conhecemos como cidade só ganha vida ou torna parte 

da cidade viva quando o homem interfere, conforme Park (1979) afirma. 

 
Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos 
sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por 
essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico 
e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas que a 
compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza humana. 
(PARK 1979, p. 25) 

 
As batalhas acontecem nas sextas-feiras às 19:30 às 21:30h, e para chegar lá eu 

percorria um trajeto muito breve de cerca de 20 minutos, na minha primeira ida à batalha 

optei por ir acompanhada do meu irmão, a presença de muitos homens em um ambiente 

que eu não frequentava me fez pensar na minha presença enquanto mulher e pesquisadora 

em um espaço em que devido à idade do público que frequenta é também um espaço de 

flertes e por isto pelo menos para o primeiro contato eu quis estar acompanhada. O que me 

fez pensar também em como me apresentar em campo naqueles dias em que eu estaria 

indo presenciar a batalha, escolhi ir vestida da mesma forma que iria para uma praça do 

bairro em que moro, de shorts e sandália, sem bolsa e sem muitos adereços. Então eu 

consegui não ser uma figura tão estranha no ambiente, mesmo não sendo nesta primeira 

vez uma frequentadora da batalha acredito que não fui vista com estranhamento, eu pude 

estar sempre próxima das demais pessoas que observavam a batalha sem chamar atenção. 

Levei um pequeno caderno de bolso para anotar algumas coisas antes ou após a 

batalha sentada em uma lanchonete que ficava no outro lado da rua. Em outros dias que 

não levei o caderno usei o bloco de notas do celular para fazer algumas observações, o que 
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era algo discreto pois todos usavam o celular para filmar e tirar fotografias da batalha, nos 

momentos em que filmei e fiz fotos estava então fazendo algo comum daquele momento. 

Em uma das, noites cheguei antes da batalha iniciar e a praça já estava bastante 

movimentada, haviam pessoas caminhando, crianças brincando, algumas pessoas fazendo 

exercícios na academia da praça e alguns vendedores de lanches. Enquanto esperava o início 

da batalha observava o movimento de pessoas, e percebi que haviam grupos de jovens 

conversando e fazendo os gestos do passinho. Eu também podia ouvir uma música que não 

conseguia identificar de onde vinha. Algumas pessoas pareciam que já estavam no aguardo 

da batalha, enquanto outra realizavam suas atividades. Mais uma vez aquele espaço da 

praça se mostrava como circuito de vários grupos Magnani (2005), os vendedores, as 

pessoas que faziam exercícios, as pessoas que esperavam para assistir e participar na 

batalha, ou seja grupos com interesses diversos que ocupavam o mesmo espaço no horário 

da noite. 

Neste contexto classifiquei a rua da praça como a mancha, o centro da praça onde se 

faz o círculo para a batalha é o pedaço dos espectadores da batalha, e a praça como parte do 

trajeto de vários grupos como já mencionado Magnani (2005). 

Quando chega o horário das 19:30 h as pessoas que organizam a batalha se juntam 

em um canto da praça que tem uma certa centralidade e começam a montar a estrutura, as 

pessoas que aguardavam pelo momento da batalha rapidamente se juntam e formam um 

círculo que é delimitado por uma estrutura circular de ferro que é a base de um pula-pula 

mas sem a lona, e serve para marcar o espaço de quem batalha e das pessoas que 

organizam, os espectadores ficam fora do círculo. Além da estrutura circular há uma corda 

que é utilizada, mas nem todas as vezes, quatro pessoas fora do círculo seguravam a corda 

para fazer o complemento da divisão entre quem batalha e quem assiste. Dentro do círculo 

apenas quem está organizando a batalha pode ficar. 

Durante as duas horas de batalha a organização se dá da seguinte forma, uma pessoa 

observa quem quer batalhar para formar as duplas, uma pessoa fica com um celular e uma 

caixa de som responsável por colocar as músicas que os participantes escolhem dançar, uma 

terceira pessoa faz as fotos da batalha com uma boa câmera para que as imagens produzidas 

na batalha sejam postadas no Instagram criado para divulgar a batalha. E por último há uma 

pessoa que no final da batalha pergunta ao público quem dançou melhor, o Evandro que 
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chamam de apresentador da batalha. Estarei utilizando algumas fotos de alguns momentos 

bastante emblemáticos da batalha para explicar as regras que precisam ser respeitadas por 

quem vai batalhar e por quem assiste, as fotos foram feitas pelo Chestinho, integrante do 

grupo A Tropa M7 e fotógrafo da batalha, as fotos são postadas no Instagram da batalha e 

foram cedidas a mim pelos organizadores 

Para quem assiste basicamente é necessário apenas não passar do limite da estrutura 

de ferro e/ou da corda, para quem batalha existem alguns critérios a serem seguidos. E nos 

momentos em que estive no evento pude perceber que essas regras são importantes para o 

funcionamento da batalha e as pessoas respeitam toda a dinâmica da atividade. A foto 

abaixo mostra bem como se organiza o lugar separado para a dança e para a organização da 

batalha. O rapaz que batalha no centro do círculo e os espectadores ao redor vendo a 

apresentação. 

 

Um jovem dançando e a comunidade ao redor da estrutura circular assistindo a batalha 

 

 
Fonte: Foto de Chestinho. Mangabeira 7, João Pessoa-PB. 

 
 Pude perceber que a batalha tem uma dinâmica de início meio e fim, inicia-se com as 

pessoas se juntando ao redor do círculo, as crianças menores são as primeiras a batalhar, a 

vez vai passando para os adolescentes e jovens por uma ordem dos mais novos aos mais 

velhos. Para decidir quem foi o participante que ganhou, o apresentador da batalha solicita 
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que o público faça barulho para o participante que se saiu melhor, então o vencedor é 

escolhido pelo voto da maioria através de gritos, palmas, muita agitação. Outra regra é que 

não se pode batalhar mais de uma vez por noite, mesmo coma duração de duas horas, são 

muitas pessoas que participam e desta forma não é permitido a mesma pessoa batalhar 

mais de uma vez. 

 

Meninos batalhando 

 

 
Fonte: Foto de Chestinho. Mangabeira 7, João Pessoa-PB. 

 
Na foto acima que mostra as crianças mais novas batalhando também se percebe que 

um deles está usando um óculos de sol que é parte do estilo de quem dança passinho, o 

modelo espelhado similar a um Juliet é uma das marcas que fazem parte do estilo dos 

dançarinos. O óculos serve para mostrar um estilo mas também pode ser utilizado com 

intuito de mostrar uma postura que intimide o adversário. As roupas utilizadas pelos 

meninos para dançar são geralmente bermudas de Tactel estampadas ou outro tipo de 

tecido que permita fazer os movimentos, as camisas podem ser regatas ou de manga, mas é 

muito comum que os grupos ou as equipes criem camisetas padrões com o nome do grupo, 

fora A Tropa M7 existem em João Pessoa-PB outras equipes em bairros populares como 

Valentina e José Américo, inclusive acontecem batalhas também no bairro do José Américo 

nos dias de quarta-feira a partir das 19:00 ou 19:30h. Em alguns dias haviam esses grupos de 
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outros bairros participando da batalha de Mangabeira 7, foi possível perceber devido às 

camisas padronizadas e porque alguns meninos eu já havia visto em vídeos no Instagram. 

 
Meninas batalhando 

 

 
Fonte: Foto de Chestinho. Mangabeira 7, João Pessoa-PB 

 

A batalha acontece com uma divisão de gênero, só se disputa homem com homem e 

mulher com mulher, sozinhos ou em duplas. A foto acima mostra duas meninas batalhando, 

enquanto uma fazia os passos a outra cruzava os braços aguardando o seu momento de 

performance, isto porque os adversários dançam cada um por vez. 

Sobre a questão de gênero é perceptível que o Brega-Funk é um ritmo que traz uma 

dança com muitos movimentos masculinizados, porém as mulheres tem entrado nesta cena 

e colocado a sua marca, o passinho feito pelas meninas é um misto das quicada de mãos e 

“bingadas” com movimentos femininos que põem a sensualidade feminina em evidência, as 

meninas fazem movimentos como o quadradinho de oito, rebolam e jogam os cabelos 

durante a batalha, e apesar de muitos questionamentos sobre as letras de cunho sexual, 

percebe-se que há um empoderamento por parte das meninas e mulheres que dançam 

passinho, no sentido de se posicionarem mostrando que se os homens cantam e dançam 

letras eróticas elas também o fazem, mas do seu jeito. Apesar de A Tropa M7 ser formada 

por uma maioria de meninos, o grupo está em busca de mais meninas, no Instagram do 
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grupo foi postado sobre uma seleção de novas integrantes para o grupo, além de dar 

visibilidade às meninas e mulheres, torna o grupo um espaço de diversidade. 

Uma outra regra é de não tocar no adversário, isto para evitar que caso alguém 

esteja emocionalmente mais vulnerável não ocasione brigas, ao longo da batalha os 

oponentes fazem gestos provocativos uns para os outros, e embora cheguem muitos 

próximos não é permitido encostar. 

 

Meninos batalhando e fazendo gesto provocativo para o adversário 
 

 
Fonte: Foto de Chestinho. Mangabeira 7, João Pessoa-PB 

 

O momento da batalha é caloroso, as pessoas que assistem ao redor do círculo 

comentam sobre os que estão batalhando, “tu vai torcer pra quem?”, alguns combinam de 

batalhar juntos em dupla, “vai tu e esse boy”, “bora nós dois quando for de dupla”. Também 

ouvi comentários como “esse meu short tá ruim, vou comprar um daquele”, se referindo a 

um tecido que permite realizar melhor os movimentos. 

Entre adultos e crianças que assistem a batalha percebe-se uma sintonia, todos ficam 

de pé durante as duas horas de batalha, no momento em que os participantes da batalha 

realizam movimentos considerados bem executados e coreografias bem articuladas os 

espectadores espontaneamente, sem nenhuma combinação previa começam a gritar 



478 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

conforme a batida da música “hei hei, hou hou”. Estes momentos de euforia me remetiam à 

uma torcida de futebol, no momento em que um jogador faz uma boa jogada e a torcida 

logo começa os hinos e os gritos. A “torcida” da batalha alude ao que Turner (1974) traz com 

o conceito de Communitas, onde os indivíduos estão ali vivendo o momento de acordo com 

os laços coletivos da experiência que a batalha de passinho proporciona, todos com o 

mesmo intuito de assistir e torcer. 

Como diz o verso “ritmo contagiante vai entrar na mente delas” de uma música que 

fez bastante sucesso em sua versão Brega-Funk intitulada Hit contagiante183, mais conhecida 

como Evoluiu, do cantor de Funk Carioca 184Kevin O Cris com Felipe Original, mas muito 

ouvida no Nordeste e adotada por muitos dançarinos de passinho, o Brega-Funk tem uma 

batida que produz involuntariamente a vontade de acompanhá-la. Por vários momentos me 

senti parte daquele grupo que assistia a batalha, ou como a analogia feita, daquela torcida. 

Estava como um sujeito ativo da torcida e fazendo uso daquele espaço. Neste sentido trago 

Saada (2005) pois penso que nestes momentos fui   afetada pelo campo, me senti 

vivenciando a batalha tal qual as pessoas que estavam lá apenas com o intuito de assistir 

como uma forma de diversão, experienciei de fato a batalha de passinho, cantando as 

músicas e torcendo pelos participantes junto dos espectadores e vibrando com as 

“quicadas” caprichadas. 

É evidente que este tipo de experiência em campo onde o pesquisador sente-se 

próximo do tema da pesquisa deve ser problematizada, para alguns pesquisadores ser 

afetado traz o risco de causar danos a pesquisa e a própria Saada (2005) também teve esta 

preocupação, porém ela concluiu que se o projeto de conhecimento não for prejudicado 

pela experiência então é possível realizar etnografia desta forma. Percebo então que neste 

trabalho a afetação resvalou de forma positiva quando me possibilitou sentir um pouco do 

que as pessoas que participam daquele momento e utilizam aquele espaço sentem. 

 

                                                      
183

 Felipe Original feat. MC Kevin O Cris- Hit Contagiante/Evoluiu 
¸<https://www.youtube.com/watch?v=Yq_kThw1Pj0> (Acesso em 25/11/2019). 

184
 O Funk carioca é um gênero musical criado nas favelas do Rio de Janeiro em 1980 com influencias da música 

americana. Sobre isto ver Hermano Vianna (1987), O Baile Funk Carioca: Festas e Estilos de Vida 
Metropolitanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq_kThw1Pj0
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Considerações finais 

As batalhas de passinho são uma nova forma de lazer que a comunidade de 

Mangabeira 7 encontrou, através desta atividade os jovens buscam encontrar as “vias de 

saída” Takeuti (2010) do jovem da periferia e de bairros populares que não tem muitas 

opções de lazer. Pois o que é oferecido ao jovem da periferia são os espaços, e muitas vezes 

o uso desses espaços é criminalizado, e o aproveitamento do tempo livre da periferia é visto 

como vadiagem. Alguns atividades são vistas com estranhamento por quem não participa e 

situações que não são de criminalidade são tomadas como de criminalidade devido aos 

sujeitos que participam das situações, esse tipo de discriminação quanto à concentração de 

pessoas recai sobre os corpos negros e da periferia, a multidão em espaço público quando 

pobre é vítima de repressão, é o que também verificou Barbosa-Pereira (2016) em sua 

pesquisa sobre os rolezinhos em São Paulo. Esse termo muito comum no Brasil quer dizer 

“dar um passeio ou circular para se divertir” Barbosa-Pereira (2016).  

Há uma discriminação com a arte popular das periferias, por não ser um popular 

folclórico, embora sejam expressões culturais, o Brega-Funk e o passinho surgem como 

novas formas estéticas da arte da periferia e apresentam diversas potencialidades, que vai 

desde a sociabilidade Simmel (1964) que se estabelece até o desenvolvimento de 

habilidades artísticas dos jovens de criação de performances, coreografias, fotografias, 

organização de eventos e etc. “*...+se, antes, a “periferia” era visível apenas como o lugar da 

infâmia (violências diversas, crimes, tráfico de drogas...), ela passou a expor também um 

cenário em que se disseminam inventividades artísticosliterários- culturais-esportivos com 

produções que chegam a escoar para fora dela.” (TAKEUTI 2010). 

No caso do Brega-Funk e das batalhas de passinho é evidente como a inferiorização 

do estilo musical e da dança por parte de quem não os aceita enquanto manifestações 

culturais é uma discriminação com os sujeitos que se identificam com este gênero. A 

ocupação dos espaços públicos onde as batalhas acontecem incomoda devido a lógica de 

higienização social, de que os espaços devem ser “preservados”, ou seja, devem estar sem 

os sujeitos considerados desviantes Becker (2008) e o desvio é construído pela sociedade, 

por quem estabelece as regras. O jovem da periferia sobretudo o negro é o corpo mais 

perseguido quando se trata desta questão de controle Foucault (1997). Portanto falar de 

lazer em espaço público quando o lazer se dá em forma de atividades que mobilizam um 
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grande número de pessoas perpassa questões raciais e de classe e nos faz pensar em para 

quem as cidades são feitas. Estar ocupando espaços significa fazer e desfazer a cidade, 

superar fronteiras físicas e simbólicas que são colocadas e ser protagonistas de novas 

fronteiras Tella (2018). 

A cidade deve ser vista não só em pelo aspecto que os urbanistas ou administradores 

enxergam, mas a partir das práticas e relações dos sujeitos Agier (2015), precisa destas 

diferenças e de várias formas de uso de seus espaços públicos é justamente levando em 

consideração o fato das batalhas acontecerem em uma praça concordo com Agier (2015) 

quando ele diz que a ocupação urbana é um agir político, é um direito humano, direito à 

cidade e uma forma de resistência desses grupos. Desta forma faz-se cada vez mais 

necessário que a Antropologia e outras áreas de pesquisa se debrucem sobre o vasto 

universo de significados que é a cidade e as relações entre a cidade e que a ocupa. 
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JUVENTUDES E TECNOLOGIAS DIGITAIS: ETNOGRAFIA DAS “NOVAS” FORMAS DE 
SER E AGIR 

 
Edgard Leitão de Albuquerque Neto185 

Vanderlan Silva186 
 
Resumo 
Analisa-se as dinâmicas das sociabilidades juvenis no ambiente virtual e os processos de simbiose com as 
interações face a face, bem como suas influências na (re) constituição das subjetividades. Os dados dessa 
pesquisa mostram que estas juventudes passaram por mudanças significativas nas sociabilidades que 
estabelecem no seio das práticas sociais e cognitivas de uma cultura escolar “tradicional”, cujas rotinas muitas 
vezes se chocam com àquelas de um mundo digital caracterizado pela aceleração das informações, 
“microatenção” e “microconversa”. 
 
Palavras-chave: Sociabilidades; Ambiente virtual; Cultura escolar. 

 
INTRODUÇÃO 

Pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento têm apontado reconfigurações 

significativas nas linguagens e comportamentos das juventudes em decorrência do uso 

“excessivo” das tecnologias digitais de comunicação e informação. Estudos como o da 

professora Gloria Mark, intitulados “Concentrados, despertos, mas tão distraídos: uma 

perspectiva temporal da multitarefa e das comunicações” e “Os neuróticos não podem se 

concentrar: Um estudo in situ sobre a multitarefa online no trabalho” mostram, entre outros 

aspectos, que os aparelhos eletrônicos digitais afetam diretamente a multitarefa, o humor e 

o estresse das pessoas. Segundo os dados dessas pesquisas, quando estamos em frente do 

computador mudamos de tela e de concentração a cada 47 segundos e consultamos, por 

exemplo, mais de 20 vezes por dia o Facebook e recorremos aos smartphones entre 80 e 110 

vezes por dia para checar e-mail e visualizar as mais diversas redes virtuais de comunicação e 

compartilhamento de fotos e vídeos (EL PAIS, 2017). Em consequência dessa 

“compulsividade”, os usuários desses ambientes online perdem a sua capacidade de atenção 

e de concentração frente as práticas cognitivas “tradicionais” de uma cultura letrada, em 

detrimento de um mundo digital caracterizado, prioritariamente, pela aceleração das 

informações, “microatenção” e “microconversa”. 

                                                      
185 Doutorando em Ciências Sociais com área de concentração em Sociologia no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande (PPGCS-UFCG). 
186 Professor de Antropologia no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de 
Campina Grande (PPGCS-UFCG). 
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No que diz respeito especificamente às interações sociais no Instagram, uma 

pesquisa realizada pelo Royal Society for Public Health (RSPH), no Reino Unido em 2017, 

intitulada Status of Mind, revela que esse site de compartilhamento de fotos e vídeos é mais 

propensa a provocar ansiedade, depressão, má qualidade no sono e insatisfação com o 

corpo nos jovens, tem caráter mais viciante que drogas ilícitas como cigarro/álcool e causa 

uma nova síndrome nas juventudes denominada de FoMo (Fear of Missing Out), que numa 

tradução livre significa “Medo de perder” (MARFIM, 2017). 

Para Paula Sibilia (2015), pesquisadora na área de antropologia, na era das 

tecnologias digitais, se “proliferam outros modos de ser e de narrar o que somos: novas 

definições da vida, dos corpos e das subjetividades, em sintonia com as mudanças ocorridas 

no campo tecnocientífico e em todos os fatores que contribuem para alimentá-lo”. Essa 

autora ressalta que “a economia global é impulsionada pelos computadores e pela internet, 

pela telefonia móvel com suas diversas redes de comunicação e informação, pelos satélites e 

por toda a miríade de gadgets teleinformáticos que abarrotam os mercados”. Assim, toda 

essa gama cultural, tecnológica e cognitiva colabora para a constituição de novas 

subjetividades, pois, o uso diário dos diversos aparelhos de 

comunicação/interação/entretenimento influenciam na constituição das subjetividades, e 

consequentemente, nos seus modos de pensar, ser, agir e aprender, ocasionando o 

surgimento de formas inéditas de sociabilidades (online) que estão relacionadas com as face 

a face (offline). 

Ao analisar a constituição das subjetividades juvenis na era das tecnologias digitais,  a 

pesquisadora supracitada, ainda analisa que, a consciência não chega necessariamente a se 

constituir devido a velocidade e a grande quantidade de estímulos cognitivos e de 

informações das mídias virtuais fazendo com que o percepto não tempo suficiente para se 

alojar na consciência. Dessa forma, “as imagens que povoam nossas paisagens costumam 

nos impactar com estímulos estilhaçados, contra os quais estamos mais ou menos 

imunizados, sem que se chegue a gerar um movimento específico da consciência” (SIBILIA, 

2012), constituindo uma “nova” subjetividade - a informacional. Nessa conjuntura, o acesso 

ao conteúdo da internet não se trata apenas de um passatempo ou de um mero 

entretenimento, mas, sobretudo, de práticas fundamentais para a construção das 

subjetividades e identidades e sociabilidades. 
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Diante dessa problemática aqui exposta, este trabalho tem como principal objetivo 

compreender como as juventudes que utilizam cotidianamente as Tecnologias Digitais de 

Comunicação e Informação (TDICs) se comportam e vivem padrões específicos de 

sociabilidades online e offline. A ideia da presente pesquisa foi de tentar analisar como as 

linguagens “virtuais” e as dinâmicas de uso das tecnologias digitais influenciam na 

constituição das subjetividades das juventudes contemporâneas e seus desdobramentos nas 

mudanças e continuidades nas relações e conflitos no ambiente escolar. 

O presente trabalho apresenta resultados de pesquisas etnográficas realizadas nos 

anos de 2018 e 2019, com 73 jovens (incluindo também seus pais/responsáveis) e 32 

professores de uma escola pública estadual de Ensino Médio de tempo integral localizada 

em Campina Grande, no Estado da Paraíba. Em termos metodológicos, lócus dessa pesquisa 

ofereceu uma amostragem heterogênea de estudantes entre 14 e 17 anos de idade da 1ª 

série. A escolha dessa escola, deve-se, entre outros motivos, por esse ambiente escolar estar 

inserido em políticas públicas educacionais voltadas para o fortalecimento de uma cultura 

letrada (mais tempo dos estudantes na escola em formato de tempo integral) e para a 

implantação de uma cultura digital (inserção de tecnologias digitais através de cursos de 

capacitação para os professores e disponibilidade desses equipamentos eletrônicos para os 

docentes e discentes). 

Mediante observações do cotidiano escolar, acompanhamos os comportamentos dos 

estudantes nos momentos de interações dentro e fora das salas de aula, nas brincadeiras e 

conversas. Ao mesmo tempo aplicamos questionários com estudantes e professores para 

analisar os possíveis conflitos dessas juventudes frente ao aparato escolar com suas regras e 

normas disciplinamento, especialmente na sala de aula no processo de ensino-

aprendizagem. Paralelamente, realizamos pesquisas etnográficas em uma rede social virtual 

de compartilhamento de fotos e vídeos – o Instagram. Nessa última fase do trabalho de 

campo, a ideia foi de compreender o cotidiano  e a dinâmica das interações sociais das 

juventudes nessa rede virtual, bem como, a constituição de amizades e grupos sociais na 

Web, gostos e tendências de comportamentos, sempre atentos aos detalhes e expressões 

das linguagens (textuais e não textuais), que demonstrassem as suas maneiras de ser, pensar 

e agir. 
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Para compreender essa problemática de cunho sociológico, primeiramente 

abordaremos como um conjunto de linguagens de uma ecologia cognitiva do mundo virtual 

pode ser um componente essencial para a (re) configuração das subjetividades e identidades 

das juventudes da atualidade. Em seguida, analisaremos as dinâmicas das sociabilidades no 

mundo virtual a partir de dados quantitativos e qualitativos “coletados” através de uma 

pesquisa etnográfica realizada nos perfis do Instagram dos jovens objeto do presente 

estudo. Por fim, discutiremos as “novas” sociabilidades no espaço escolar (cultura letrada) a 

partir dos conflitos nas relações entre professores-estudantes, dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, em decorrência da influência das tecnologias digitais nos 

comportamentos e aspectos cognitivos dos jovens estudantes da atualidade. 

 

LINGUAGENS E SUBJETIVIDADES NO ÂMBITO DE UMA CULTURA DIGITAL 

Ao longo da história da humanidade, diversas civilizações se constituíram por meio 

do uso de símbolos e de formas de comunicação, numa constante 

relação/simbiose/continuum entre linguagens e comportamentos (WHITE, 1977). Desde as 

primeiras formas de agricultura, há 10.000 anos, as sociedades estabeleceram inéditas 

formas de interação social por conta do surgimento de uma nova fluidez cognitiva em 

decorrência do advento da escrita e da comunicação oral (MITHEN, 2002). Dessa forma, as 

distintas formas de linguagens fazem parte do universo humano e influenciam na 

constituição de suas subjetividades, identidades e sociabilidades. 

Nesse aspecto, Pierre Bourdieu (1996, p. 168) ressalta que os atos simbólicos e 

cognitivos são importantes componentes para os processos de socialização e constituição 

das interações sociais. Esse autor toma como exemplo a sociedade trobianbesa, em que um 

indivíduo socializado recebe as conchas e as esteiras como dádivas, como um mecanismo 

simbólico de reconhecimento do outro. Assim, “os atos simbólicos sempre supõem atos de 

conhecimento e de reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que são ser 

destinatários”. Para que a interação social se realize, faz-se necessário que os indivíduos, 

envolvidos no “jogo simbólico”, tenham o conhecimento e as mesmas percepções das 

categorias cognitivas, culturais e sociais que fazem parte da dinâmica da vida social em uma 

dada sociedade. 
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Linguagens e sociabilidades podem ser compreendidas como duas unidades e/ou 

categorias nas quais estão mutuamente interligadas e que um é fator preponderante para a 

criação, concretização e realização da outra. Nessa perspectiva, o ser humano vive numa 

permanente relação com o mundo simbólico em que a linguagem se constitui como um 

elemento de representação desse sistema de símbolos, pois, “o simbolismo e a linguagem 

simbólica tornam-se componentes essenciais da realidade da vida cotidiana e da apreensão 

pelo senso comum desta realidade” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 61). Assim, há uma 

estreita relação entre as configurações das sociabilidades e as distintas formas de linguagens 

– escrita, oral, gestual e virtual.  

Dentro da realidade social, cognitiva e simbólica da sociedade contemporânea 

permeada pelas mídias e redes digitais, os indivíduos, interiorizam, criam e (re) configuram 

as linguagens “online” e “offline”, (re)significando e (re) constituindo constantemente as 

suas subjetividades e sociabilidades. O conjunto de linguagens dentro de uma ecologia 

cognitiva, difundido pelas redes digitais de comunicação e informação, acaba originando 

modelos específicos de subjetividades – as “informacionais”, especialmente entre as 

juventudes que utilizam os aparelhos das tecnologias digitais de uma forma mais intensa. 

Dentro desse contexto, a troca de mensagens, que se vivencia e exercita repetitivamente 

nas redes virtuais, através de textos e das imagens compartilhadas, produz as sociabilidades 

online. Portanto, “*...+ podemos considerar que a comunicação, ao mesmo tempo, verbal e 

não verbal, constitui uma vasta rede que liga os indivíduos entre si *...+” (MAFESSOLI, 2014, 

p. 146) e, constitui-se um “cimento” para a efetivação das sociabilidades online, da mesma 

maneira como ocorre nas sociabilidades offline. 

Luis Mauro Sá Martino (2015, p. 229), enfatiza que as interfaces do mundo digital, 

com suas linguagens e símbolos, criam um sistema interligado entre o eu, o outro e as TDICs. 

Isto quer dizer que, “um indivíduo conectado no ciberespaço está, de fato, olhando para 

uma tela digital plana na qual ícones, caracteres, imagens, fotos e vídeos são construídos por 

uma interface gráfica altamente sofisticada”, interagindo com outras pessoas que também 

estão em frente a uma tela de computador, permutando informações instantaneamente 

daquilo que há em suas mentes, expondo, assim, os seus sentimentos e formas de ser. 

Essa forma específica de interação humana com o ambiente virtual, mediada através 

das telas dos computadores, não necessita mais da presença física ou da corporalidade do 
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outro, mas ela acontece por meio das linguagens, próprias de uma “cultura digital”. Sem a 

mediação dessas linguagens “virtuais” que povoam as imagens, fotos, vídeos e ícones das 

TDICs, não há possibilidade de realizar as interações online. Ressalta-se que esses sistemas 

de comunicação digitais constroem uma realidade “virtual”, mas, que, de fato é “real”, na 

medida em que ela é vivida pelos indivíduos e dão sentido a ela, pois “existe uma 

interpenetração recíproca entre o real e o virtual” (ROUSSEL, 2015, p. 95).  

Por cultura digital entende-se como um conjunto de conhecimentos, linguagens, 

habilidades e interações sociais vivenciadas no âmbito das tecnologias digitais de informação 

e comunicação. Dentro dessa perspectiva, a cultura digital por ser definida “como o conjunto 

de práticas e valores ligados ao desenvolvimento de novas formas de sociabilidade dentro de 

um ambiente midiático digital” (GIRALDO, 2015, p. 161). Nessa perspectiva, as interações 

sociais por meio das TDICs se lançam no plano das representações sociais e cognitivas dos 

seus usuários. No caso dos jovens da atualidade, as suas identidades e modos de 

comportamento vão depender, além de outros fatores também significativos, dos diferentes 

contornos sociais que ocorrem nos distintos ambientes virtuais. Os sistemas de 

comunicações virtuais, permeados pelos “jogos” de imagens, símbolos e linguagens, 

produzem nos indivíduos constituições inéditas de consciências individuais e coletivas, de 

subjetividades e intersubjetividades, como também de sociabilidades. Portanto, as 

linguagens online, como também as offline, influenciam na criação de novas experiências de 

interações sociais que podem ser vivenciadas através da “solidão física”, em que o indivíduo 

fica sozinho dentro do quarto na frente de uma de computador e que, simultaneamente, 

amplia a sua rede de amizades online. 

Essas transformações sociais e cognitivas na era das TDICs vêm dando origem a 

constituição de sociabilidades online numa alavancada de experiências e de múltiplos 

circuitos de amizades. Os aparelhos de informação e comunicação influenciam nas maneiras 

das pessoas se relacionarem umas com as outras, comprometendo não apenas as suas 

emoções e consciências individuais, mas também as coletivas. Nesse sentido, no tocante a 

relação entre juventudes e tecnologias digitais, Diana Giraldo (2015, p. 172) destaca que 

“*...+ o uso dos dispositivos digitais reconfigura os contextos culturais dos jovens, 

oferecendo, assim, novas possibilidades de participação inexistentes até há alguns anos”. 
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As sociabilidades online acrescentam uma “nova” dimensão no que diz respeito à 

compreensão da cultura humana e seus aspectos subjetivos, pois as TDICs criam novos 

padrões de relações sociais em meio às permanências dos diversos modos de interações 

humanas já existentes. Assim, um possível enfraquecimento das interações sociais 

classificadas como “tradicionais”, em decorrências daquelas mediadas pelas tecnologias 

digitais, estaria fora de cogitação, pois, a intensificação do uso dos aparelhos de 

comunicação e o surgimento dessas “novas” sociabilidades ocasionam a criação e ampliação 

dos vínculos sociais offline. 

Nessa conjuntura, as redes sociais online proporcionam aos seus usuários meios para 

que façam projeções de si mesmos para pessoas “conhecidas” e “desconhecidas”. Em 

termos práticos, a “qualidade” dessas interações não tem necessariamente uma correlação 

direta com a quantidade de conexões. Mesmo assim, em um espaço virtual como o 

Instagram, quanto maior for o número de conexões entre os usuários, maior também será a 

possibilidade de acesso às novidades e informações publicadas nos perfis desse site de 

compartilhamento de foto e vídeos, como também, do aumento da popularidade e da 

autoestima. 

Luís Mauro Sá Martino (2015, p. 68-75), destaca que a internet é um ambiente social 

com a “(1) Possibilidade de criar um espaço pessoal de apresentação de si mesmo *...+ (2) [...] 

de acessar perfis de outras pessoas [...] (3) [...] de estabelecer relações com outros 

participantes da rede *...+”. Assim, o autor supracitado apresenta três indicadores para 

“medir” os vínculos nas redes virtuais a partir da Teoria das Redes de Mark Granovetter: “(a) 

A quantidade de tempo que se despende com uma pessoa. (b) A intensidade emocional do 

vínculo. (c) A intimidade, confiança mútua e reciprocidade”. Nessa perspectiva, quanto 

maior for a relação entre esses fatores envolvidos, maior será a força do vínculo social. Essas 

três indicadores não funcionam de forma isolada, e nem devem ser tratadas como uma 

regra rígida, pois, é plenamente possível gastar, por razões específicas, uma quantidade 

maior de tempo com pessoas com quem se tem um vínculo emocional indireto, de pouca 

intimidade, do que com uma pessoa com vínculo social direto (familiares e amigos de 

contato face a face). 
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SOCIABILIDADES, JUVENTUDES E REDES VIRTUAIS 

Assinalar as juventudes no plural, e não no singular, denota que se trata de uma categoria 

heterogênea, multifacetada e complexa, principalmente quando nos deparamos com as novas 

experiências e multiplicidades de interações sociais por meio das tecnologias digitais, nas quais 

grande parte dos jovens da atualidade estão imersos. Nesse sentido, as demarcações e definições do 

que é ser jovem muda a cada contexto histórico, social, econômico e cultural, surgindo novas 

identidades e maneiras de constituir as suas sociabilidades ao mesmo tempo que emergem inéditos 

modelos de práticas cognitivas. 

Ainda que as juventudes contemporâneas demonstrem uma espécie de “unicidade” 

por conta do uso das tecnologias digitais, numa aparente homogeneidade nas formas de ser, 

pensar e agir, esses “laços entre eles não resultam num grupo concreto” (MANHEIM, 1986, 

p. 133). Mesmo com essa “aparente” unidade geracional por conta das TDICs, ainda há sim 

de se compreender as diferenças sociais e de identidades, bem como, analisar as múltiplas 

aspirações e condições econômicas, sociais e culturais, pois, esses fatores podem também 

revelar uma diversidade de especificidades do que é ser jovem na era das tecnologias 

digitais. 

Para analisar os conflitos entre gerações dentro das práticas sociais e cognitivas das 

culturas letrada e digital, faz-se necessário compreender o cotidiano das juventudes 

contemporâneas, seus gostos, tendências e habilidades, como também, o que pensam e o 

que sentem diante da cultura letrada e digital. Na sequência, segue-se os resultados e 

análises das pesquisas etnográficas online e offline sobre essa temática. 

 No que diz respeito as dinâmicas cotidianas com relação ao uso das tecnologias digitais por 

parte dos jovens estudantes objeto desse estudo, identificamos que 54,8% ficam entre 1 e 3 horas 

por dia acessando a internet depois que chegam da escola e 34,2% entre 3 e 5 horas por dia depois 

das aulas. Do total da amostra dessa pesquisa, 84,3% dos jovens estudantes afirmaram que o 

principal objetivo de acessar a internet é para lazer e criar amizades e apenas 5,5% disseram que era 

para estudar. Os dados mostram que, de forma geral, estes jovens estudantes passam mais 4 horas 

por dia em redes virtuais como Instagram, Facebook e WhatsApp e mais de 2 horas e meia por dia 

assistindo séries/seriados. 

Identificamos que as redes virtuais mais utilizadas pelos estudantes objeto dessa 

investigação são o Facebook, Twitter e Instagram, com um maior destaque para este último, 

além dos aplicativos e programas de computador para enviar e receber mensagens 
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instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp, que é um espaço virtual para as pessoas 

compartilharem informações de maneira privativa, excluindo contatos considerados 

indesejados. 

Algo que nos chamou a atenção nas pesquisas de campo no Instagram é de que não há 

garantias que os participantes possam revelar os seus dados pessoais “verdadeiros”, como, por 

exemplo, nome e idade. As práticas mais corriqueiras nos espaços online é de criar um apelido ou um 

nome diferente do usado nos ambientes offline. Ressaltamos que a não exposição do nome offline 

na Web, não significa necessariamente que os usuários queiram enganar outras pessoas. Na maioria 

dos casos, a construção dos nomes nas redes virtuais tem como principal objetivo chamar a atenção 

de seus pares, bem como, em alguns casos, para que os usuários da Web possam experimentar 

outros “tipos” de identidades distintos dos offline. 

Nas pesquisas de campo na escola objeto desse estudo, identificamos que os jovens 

estudantes usuários do Instagram divulgam os seus “nomes virtuais” nos diversos espaços 

do ambiente escolar (paredes, muros, carteiras e quadros das salas de aula) (Foto 1). 

 
Foto 1 – Exposição dos nomes virtuais dos jovens estudantes na parede da escola 

 

 
Fonte: pesquisa de campo (2018/2019). 

 

Um dos objetivos para a divulgação dos nomes virtuais é a busca constante por mais 

seguidores no Instagram para que possam conseguir mais visualizações, curtidas e 

comentários de suas publicações com a finalidade de aumentar o seu “capital virtual”, ou 
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seja, a sua popularidade online e offline, elevando a sua autoestima. Esse dado evidencia a 

estreita relação entre as sociabilidades online e offline, pois essa prática de exposição do 

“nome virtual” dos jovens no espaço escolar interfere diretamente nas relações sociais e 

dinâmicas de uso no Instagram. 

Na Tabela 1, podemos identificar o que os jovens pesquisados mais gostam de fazer no 

Instagram. Dos 73 observados, 52,1% afirmaram que gostam apenas de curtir as publicações sem 

fazer nenhum tipo de comentário, 35,6% disseram que gostam de somente olhar/observar as 

postagens sem curtir e comentar e apenas 5,5% dos jovens salientaram que comentam as 

publicações de seus pares no Instagram. Durante as pesquisas de campo, não foi incomum ouvir 

estudantes justificarem a falta de interesse em comentar as publicações no Instagram alegando “que 

não gosta de comentar porque tem preguiça de escrever”, de que “é mais fácil e rápido clicar no 

ícone de curtir do que perder tempo comentando as postagens”, ou que prefere apenas olhar as 

postagens e stories no Instagram, “porque tem preguiça de comentar”. Esses dados evidenciam que 

as juventudes têm pouca disposição para escrever ou digitar uma mensagem, influenciando assim, 

nos conflitos no ambiente escolar, já que se exige as práticas da escrita e da leitura que fazem parte 

da maioria das atividades pedagógicas e cognitivas de uma cultura letrada. 

 

Tabela 1 – O que os estudantes mais gostam de fazer no Instagram 
 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Curtir 38 52,1 54,3 54,3 

Comentar 4 5,5 5,7 60,0 

Só olhar 26 35,6 37,1 97,1 

Curtir/comentar 2 2,7 2,9 100,0 

Total 70 95,9 100,0 - 

Ausentes 3 4,1 - - 

Total 73 100,0 - - 

Fonte: pesquisa de campo (2018/2019). 
 

Na Tabela 2, constatamos que a maioria dos estudantes (90,4%) acessam mais a 

internet quando estão em casa e apenas 4,1% quando estão na escola, enquanto que 5,5% 

desses estudantes ainda conseguem utilizar a internet na escola comprando os pacotes de 

dados 3G ou 4G, pois nem sempre na escola há disponibilidade de acesso gratuito à internet. 
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Essas informações indicam que quando estes jovens estão na escola, a maioria fica privada 

de acessar o “mundo virtual”, numa espécie de abstinência do mundo virtual, causando 

ansiedade, mal estar, depressão e desinteresse dos jovens estudantes frente as práticas 

pedagógicas escolares. 

 

Tabela 2 – Local em que os estudantes mais acessam a internet 
 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

Acumulativa 

Em casa 66 90,4 90,4 90,4 

Smartphone (3G/4G) 4 5,5 5,5 95,9 

Na escola 3 4,1 4,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0 - 

 Fonte: pesquisa de campo (2018/2019). 
 

Na Tabela 3, temos um panorama das dinâmicas de utilização diária das tecnologias 

digitais dos estudantes que participaram desse estudo. Constatamos que essas juventudes 

passam mais de 7 horas por dia “navegando” na Web, dividido esse tempo quando está na 

escola, com uma média de 2½horas por dia, e quando está em casa, com uma média de 4½ 

horas acessando a internet. 

 
Tabela 3 – Dinâmica de utilização diária das TDICs por parte dos estudantes 

 

 Média de tempo de utilização 

por dia (em horas) 

Redes virtuais (Instagram, Facebook e WhatsApp) 4 

Jogos com as TDICs 2 

Série/seriados 3 

Internet na escola 2 ½ 

Internet fora da escola 4 ½ 

Fonte: pesquisa de campo (2018/2019). 
 
Identificamos também que muitos estudantes objeto dessa investigação passam mais 

de 2 horas por dia jogando online. Destaca-se que o mundo dos games também faz parte da 

vivência dos jovens da atualidade. É um mundo em que os jogadores ficam sentados na 

frente de uma tela de computador, conectados à rede, participando de desafios e disputas 
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com seus pares. São jogos virtuais que funcionam através de personagens criadas pelos 

próprios usuários - os avatares, em que cada um tem o seu mundo virtual. Dessa forma 

“essas realidades “paralelas” registradas bit a bit em computadores conectados em rede 

podem se revelar extremamente complexas, sobretudo em termos das relações sociais 

estabelecidas entre as personagens” (VIANA, 2007, p. 9). Os ambientes virtuais se tornaram 

tão envolventes que muitos desses estudantes passam mais tempo no mundo dos jogos 

digitais do que no mundo “real”, longe das telas de computadores. 

Nessa parte do trabalho iremos analisar a dimensão e fluxo de utilização do 

Instagram dos estudantes objeto dessa investigação através de mensurações das 

quantidades de publicações, de seguidores e de seguidos entre os meses de novembro de 

2018 e fevereiro de 2019. Essa coleta de dados foi realizada nos cinco primeiros dias de cada 

mês, acessando diretamente os perfis dos jovens observados. 

Na Tabela 4, temos um quadro de monitoramento com as médias dos acumulados de 

publicações, seguidores e seguidos no Instagram dos estudantes pesquisados. Observando e 

comparando esses indicadores, verificamos que as publicações desses jovens seguiram um 

ritmo médio de crescimento de 3,3% ao mês, de 3,9% ao mês de seguidores e de 2,9% ao 

mês de seguidos nos quatro meses investigados. 

 

Tabela 4 – Média dos acumulados de publicações, de seguidores e de seguidos dos estudantes no 
Instagram entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019 

 

 Publicações Seguidores Seguidos 

Novembro 2018 19,3 843 930,5 

Dezembro 2018 19,9 871,7 960,3 

Janeiro 2019 22,1 1.013,3 931,9 

Fevereiro 2019 21,2 926,3 1.012 

Fonte: pesquisa de campo (2018/2019). 

 

Verificamos também que a maioria dessas publicações são feitas no período da noite 

(entre às 18h e 23h) e nos finais de semana, momentos esses em que os jovens passam a 

maior parte do seu tempo navegando na internet. O que chama a atenção nesses dados é o 

fato de que, entre os meses de janeiro e fevereiro, houve uma diminuição significativa nos 

acumulados das médias de publicações e seguidores, de 22,1 para 21,1 e de 1.013,3 para 

926,3 respectivamente. No entanto, verificamos que nesse intervalo de tempo houve um 
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aumento na média do acumulado de seguidos, de 931,9 para 1.012. Assim, esses dados 

indicam que no período de férias escolares os jovens estudantes, além de não se 

empenharem em publicarem novas fotos e vídeos, ainda fazem uma “limpeza” no seu perfil 

excluindo as possíveis postagens que não tiveram grande repercussão ou “sucesso” no 

Instagram. Além disso, deve-se lembrar que, para a maioria dos jovens pesquisados, a escola 

é um importante espaço importante para a produção de suas fotos a serem compartilhadas 

na Web.  

A partir dos dados apresentados no Gráfico 1, constatamos que quando há uma 

diminuição da porcentagem das médias dos acumulados de publicações, de 10,9% para -

4,1%, também há um decréscimo das porcentagens das médias dos acumulados de 

seguidores, de 16,2% para -8,6%, entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019. 

No entanto, o percentual das médias dos acumulados de seguidos seguiu o ritmo inverso, 

pois, houve um aumento de -2,9% para 8,6%, no mesmo período. Com esses dados que 

existe uma correlação positiva entre esses dois indicadores do Instagram (publicações e 

seguidores), pois, quando diminui a média do acumulado de publicações também diminui a 

média do acumulado de seguidos. Porém, quando se eleva as médias dos acumulados de 

publicações e de seguidores há uma tendência na diminuição da média do acumulado de 

seguidos, como ocorreu entre os meses de dezembro e janeiro. Essas dinâmicas são 

alteradas à medida em que os jovens utilizam diferentes estratégias para aumentar o seu 

“capital virtual”, ora aumentando o acumulado de seguidos para “ganhar” mais seguidores 

de volta, ora investindo em mais publicações para aumentar o seu acumulado de seguidores. 
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Gráfico 1 – Porcentagens das médias dos acumulados de publicações, seguidores e seguidos dos 
estudantes no Instagram entre os meses de novembro/2018 e fevereiro/2019 

 

 
            Fonte: pesquisa de campo. Elaborado pelo autor com o auxílio do SPSS (2019). 

 

Ao compararmos os fluxos dos acumulados de publicações, seguidores e seguidos no 

Instagram entre os quatro meses observados, confirmamos a ideia de que quando estes 

jovens estudantes estão sem aula (de férias e/ou recesso escolar), há alterações 

significativas nas médias desses três indicadores, se comparados com outros períodos do 

ano. Esses dados relevam que o ambiente social offline (escola) influencia diretamente nas 

sociabilidades online, alterando nas dinâmicas dos sistemas de trocas de amizades e 

compartilhamento de fotos e vídeos. 

 

PRÁTICAS SOCIAIS E COGNITIVAS EM UMA CULTURA LETRADA 

Com a inserção do mundo virtual no cotidiano dos jovens do século XXI, surgem 

também novas demandas no que diz respeito aos modos de aprender os conteúdos 

acadêmicos-científicos no espaço escolar. Nesse sentido, a informática ou o mundo virtual 

desempenha um papel crucial tanto na constituição da visão de mundo dos seus usuários 

quanto na construção de suas habilidades cognitivas. 

 Os “novos” modos de aprender dos estudantes da atualidade não vivem um 

mesmo estado mental permeado pela oralidade como ocorria até o século passado. No 

contexto das TDICs, o conhecimento é gerado de forma mais eficaz quanto é realizado pela 

simulação, não se aproximando da prática cognitiva uma “tradição letrada oralista”. Nessa 
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perspectiva, o conhecimento por simulação também é uma tecnologia intelectual e “*...+ 

funciona mais como um módulo externo e suplementar para a faculdade de imaginar” (LÉVY, 

1993, p. 125). Enquanto a cultura letrada é desenvolvida prioritariamente pela explicação e 

exposição oral, as “novas” subjetividades informacionais, das juventudes contemporâneas, 

funcionam através da simulação e da visualização (imagens e vídeos) com o uso dos 

aparelhos digitais de comunicação e informação. Assim, o processo de continuum entre 

cultura letrada e digital influencia na incidência dos conflitos e nas mudanças das interações 

e sociabilidades dentro do espaço escolar, principalmente na relação entre professor-

estudante, no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao analisarmos as causas dos conflitos na escola objeto desse estudo, o que nos 

chamou mais atenção foram os embates entre docentes e discentes no que diz respeito às 

formas de ensinar e de aprender.  Os resultados mostram que a metodologia de ensino mais 

utilizada pelos professores é a aula expositiva e dialogada com 68,8%, enquanto que apenas 

9,4% usa as tecnologias digitais (computador, Datashow, internet, entre outros recursos das 

TDICs) para ensinar.  Deve-se ressaltar que uma parte significativa dos professores 

pesquisados ministram 5 ou mais aulas por semana em uma mesma turma, tendo, desse 

modo, um tempo diário mais prolongado de convivência com esses jovens dentro da sala de 

aula. Do total dos professores entrevistados, 68,8% considera que a recusa do estudante em 

fazer silêncio momento da explicação do conteúdo é um dos principais motivos para os 

conflitos em sala de aula. A maioria dos jovens investigados afirma que fica com tédio, sem 

paciência e com dores de cabeça na hora da aula, o que ocasiona, como observamos nas 

pesquisas de campo, uma maior incidência de conversas no momento das explicações do 

conteúdo. O que também constatamos é que a maioria dos professores relaciona a falta de 

interesse dos jovens estudantes nos estudos com problemas no âmbito familiar desses 

jovens, no que diz respeito as dificuldades relacionadas à falta de acompanhamento dos pais 

ou responsáveis na vida escolar dos seus filhos. No entanto, uma minoria dos professores 

pesquisados, aponta as dificuldades em sala de aula para questões concernentes ao “novo” 

modo de vida dos estudantes na era das tecnologias digitais, levando em conta a influência 

da internet na (in) disciplina dos estudantes no ambiente escolar. 

Quando questionamos os estudantes sobre qual a metodologia de ensino que eles 

têm mais dificuldade de entender os assuntos abordados pelos professores, 46,6% 
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afirmaram que têm mais problemas de compreensão dos conteúdos quando as aulas são 

ministradas com a aplicação de exercícios e/ou atividades com cálculo, 34,2% disseram que 

aulas com leituras de textos ou do livro didático são mais difíceis para que eles consigam 

prestar atenção e 12,3% destacaram que as aulas expositivas e dialogadas seriam as 

metodologias mais “chatas” para aprender os assuntos. No entanto, apenas 2,7% revelaram 

que teriam problemas de concentração em sala de aula quando o professor usa as TDICs em 

sala de aula. Ainda assim, 30,1% os estudantes disseram que poderia ter mais aulas com o 

uso da internet, fora da sala de aula e que os professores poderiam utilizar as redes virtuais 

para “ficarem mais próximos” deles, fazendo-os se “sentirem mais à vontade”, “com um 

clima mais espontâneo”. Dos jovens observados, 8,21% afirmaram que aulas deveriam 

envolver aspectos emocionais, que os professores fossem mais amigos e conversassem mais 

com eles, “dizendo palavras motivadoras”, “fazendo brincadeiras” e “atividades que saísse 

da rotina”.  

Dos 73 estudantes pesquisados, 42,5% disseram que as aulas poderiam ser “mais 

lúdicas”, com a exibição de filmes, tocando músicas, aulas fora da sala e com brincadeiras 

que ajudassem a aprender o assunto. Apenas 4,1% dos estudantes entrevistados, relataram 

que as aulas “tradicionais”, ou ditas como “normais” na linguagem dos próprios estudantes, 

seriam mais interessantes. Esses dados revelam que esses estudantes da era das TDICs estão 

mais propensos a aprender e/ou conhecer de uma maneira que envolva as ferramentas que 

eles estão mais familiarizados, as tecnologias digitais. Inclusive, muitos assuntos de cunho 

acadêmico-escolar podem ser assimilados de uma maneira mais rápida e autônoma através 

de tutoriais e sites que auxiliam no processo de aprendizagem dos diversos temas que são 

abordados na escola. 

Na tabela 5, temos os dados, por série, da carga horária por disciplinas que os 

estudantes precisam cumprir para terminar o Ensino Médio de tempo integral. Com base nas 

diretrizes operacionais para as escolas de tempo integral da Paraíba de 2018, identificamos 

que os jovens estudantes precisam ir para a escola 41 semanas por ano, em 203 dias letivos, 

com 5 dias de aulas por semana, com 9 aulas por dia (das 7h30 às 17h) e com 13 disciplinas 

da Base Comum, além das 8 disciplinas da Parte Diversificada. São 1.845 aulas anuais para 

cada uma das três séries do Ensino Médio. Ao analisarmos esses dados, verificamos que os 
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jovens nessa modalidade escolar ficam mais de um terço do dia na escola, ou seja, passam 

mais de 2/3 dos dias do ano dentro do ambiente escolar.  

  

Tabela 5 – Diretrizes operacionais das escolas cidadãs integrais na Paraíba para o ano letivo de 2018 
 

 

 

Quantidade (por série) 

Semanas de aulas 41 

Dias letivos 203 

Aulas por dia 9 

Disciplinas da Base Comum 11 

Disciplinas da Parte Diversificada 8 

Aulas anuais 1845 

Carga horária do curso (hora aula) 1845 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (2018). 

 

Analisando essa conjuntura, percebemos que há uma sobrecarga sobre os estudantes 

no que diz respeito na quantidade de aulas e consequentemente a quantidade de tempo na 

escola, em decorrência de um currículo pesado, que exige muita concentração, dedicação e 

esforço físico e mental dos estudantes. Em geral, os momentos de lazer dos estudantes 

ficam restritos aos horários de almoço e do lanche, dentro da escola, e em casa, apenas no 

período da noite e nos finais de semana. 

No questionário aplicado aos pais/responsáveis pelos estudantes pesquisados, 

perguntamos quais são os comportamentos dos filhos depois que eles chegam da escola. Na 

Figura 1, temos uma representação das respostas dessa pergunta. Os termos “cansado” e 

“cansada” estão na centralidade da imagem demonstrando o principal comportamento dos 

estudantes em casa depois de passarem mais de 9 horas na escola. Constatamos que as 

palavras mais frequentes derivadas desses termos centrais foram “celular”, “dormir”, 

“estudar”, “estressada” e “atividades”, revelando as condutas dos estudantes no período da 

noite em casa. 

 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras para o nó “comportamentos dos estudantes depois que chegam da 
escola” 
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                               Fonte: elaborada pelos autores com o uso do NVIVO (2019). 
 

  

O fato desses estudantes ficarem cansados não seria algo incomum para alguém que 

passa o dia fora de casa em uma escola de tempo integral. Porém, esse ritmo escolar 

combinado com o uso das TDICs tem provocado mudanças nas relações interpessoais dentro 

do espaço doméstico, em que estes jovens não conversam ou conversam pouco com seus 

pais/responsáveis, ficando mais tempo dentro do quarto, depois que chegam da escola, 

acessando as redes virtuais. Na visão dos pais/responsáveis dos estudantes da presente 

pesquisa, as tecnologias digitais seria o principal fator para os problemas de relacionamento 

no âmbito doméstico e para o mau desempenho escolar dos seus filhos. 

Esses “novos” comportamentos dessas juventudes caracterizadas pelo uso de 

linguagens e interações sociais próprias do mundo digital estão contribuindo para os “novos” 

contornos nos conflitos no ambiente escolar, em que há uma série de dilemas entre as 

formas de ser e aprender dos estudantes da atualidade e as práticas pedagógicas e 

disciplinares “tradicionais” do universo escolar. Nessa conjuntura, ressaltamos que não há 

necessariamente uma espécie de incompatibilidade na articulação entre uma cultura letrada 

e a digital, mas que a escola vem passando por um processo de conflitos e de 

transformações em decorrência do uso intensivo das tecnologias digitais, principalmente por 
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parte das juventudes contemporâneas. Nesse sentido, as sociabilidades dentro da sala de 

aula são afetadas, pois as distintas formas de linguagem, de expressão e de construção do 

conhecimento dentro do espaço escolar apresentam-se como fatores significativos para as 

causas dos conflitos entre professores-estudantes, ocasionando o surgimento de novas 

formas de (in) disciplina no espaço. Ressaltamos que esses conflitos sociais e cognitivos no 

ambiente escolar é mais um indício da influência e do impacto das redes virtuais no espaço 

escolar e evidenciam a relação simbiótica do mundo online com o offline. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Concluímos que os aspectos cognitivos intrínsecos nas interações diárias através das 

tecnologias digitais acabam influenciando na (re) constituição das subjetividades das 

juventudes da atualidade e, consequentemente, na (re) configuração das sociabilidades 

online e offline. Assim, os mecanismos cognitivos das tecnologias digitais de informação e 

comunicação marcam o aparelho perceptivo, o pensamento, a personalidade e a consciência 

das juventudes contemporâneas.  

As maneiras de ensinar e de aprender de modo eficiente, dentro dos muros da 

escola, sempre foram desafios enfrentados. Porém, precisamos nos ater às peculiaridades 

dos novos estilos de vida e de aprender das juventudes contemporâneas para que o espaço 

de aprendizagem presencial se torne significativo e eficiente. Nessa conjuntura, a internet é 

uma ferramenta de fundamental importância não só para as interações sociais, mas também 

para a construção de um ambiente de aprendizagem capaz de dar conta dos novos modos 

cognitivos e subjetivos dos estudantes da atualidade.  

Ao invés dos estudantes se depararem com um ambiente totalmente controlado 

(vigiado e com punições), faz-se necessário que eles tenham condições de construir seus 

próprios ambientes (virtuais) e não fiquem apenas centralizados no professor e no material 

didático impresso para aprender um conteúdo. Nesse contexto cultural e cognitivo, o 

ambiente educacional deve considerar que uma parcela significativa da população é 

constituída por jovens usuários das mais diversas tecnologias digitais (celulares, tablets e 

computadores). Por conseguinte, estes discentes do século XXI, “nativos digitais”, 

necessitam de escolas preparadas para a utilização “eficiente” das Tecnologias Digitai de 
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Informação e Comunicação e que elas façam sentido nas suas práticas cognitivas. Dessa 

maneira, a escola do século XXI necessita se aliar às mídias digitais e não ficar competindo 

com elas.  

Mesmo com os possíveis avanços das políticas públicas educacionais, faz-se 

necessário que escolas públicas acompanhem as constantes metamorfoses dos processos de 

ensino-aprendizagem em uma era educacional que demanda cada vez mais uma cultura 

digital. Nesse processo, é indispensável que docentes e discentes, no ambiente educacional 

com o uso das TDICs, incorporem/internalizem a ecologia cognitiva promovida pelas redes 

digitais para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A partir do desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais direcionadas para as juventudes contemporâneas e com o 

processo de universalização do uso das TDICs em sala de aula, principalmente em escolas 

públicas em há mais escassez de recursos financeiros, teremos um cenário propício para 

minimizar o cansaço e tédio dos estudantes com relação às formas de aprender dentro de 

uma cultura letrada. 
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“OCUPEI MINHA ESCOLA”: POLÍTICA, EDUCAÇÃO E GÊNERO EM EMERGÊNCIA 
 

Raphaella Ferreira Mendes187 
 
Resumo 
A “Primavera Secundarista” foi um fenômeno caracterizado pela ocupação das Escolas, Universidades e 
Institutos Federais em todo território nacional. O movimento teve como liderança os jovens da rede pública 
ensino diante das propostas impostas pelo novo governo, como a Reforma do Ensino Médio e a Proposta de 
Emenda Constitucional nº55 com o intuito de criar empecilhos para investimentos em setores como Educação. 
O movimento de ocupação inaugura um novo ciclo dentro dos movimentos sociais e consequentemente 
evidenciam novas formas de organização. O protagonismo feminino surgiu como um dos elementos latentes 
desse período, proporcionando acionar elementos presentes na realidade social, colocando em questão as 
relações sociais estabelecidas historicamente, que apontam definição dos papéis de gênero a espaços 
localizados dentro da estrutura da sociedade, principalmente no campo político. Nesse sentido o 
questionamento da pesquisa se torna: como, a partir dessas novas configurações dos movimentos sociais, as 
relações de gênero são estabelecidas dentro desse contexto. Com o recorte na cidade Campina Grande com a 
Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata), o Instituto Federal de Paraíba campus Campina 
Grande e a Universidade Federal de Campina Grande. Logo, o percurso metodológico do trabalho utilizou a 
técnica de entrevista semiestruturadas destinada aos indivíduos envolvidos na pesquisa, servindo como 
instrumento para acessar a essa experiência do fenômeno por esses sujeitos. É possível apontar, inicialmente, 
que os aspectos durante esse período possuem conexão com o movimento de mulheres, principalmente, 
mediante as estratégias de organização e a presença de pautas relacionadas, proporcionando a abertura de 
múltiplas vozes em “seus lugares de fala”, contribuindo, segundo a literatura, para formação da quarta onda 
feminista no Brasil. 
  
Palavras-chave: Ocupação; gênero; organização social.  

 

Introdução  

No Brasil, ao longo dos meses de agosto a novembro de 2016, jovens da rede pública 

de ensino ocuparam mais de mil escolas, Institutos Federais e Universidades Públicas em 

todo o território nacional. A “Primavera Secundarista”, nome atribuído a esse fenômeno 

brasileiro, caracterizado pela paralisação das atividades escolares rotineiras em face ao 

contexto político. O movimento, se agrega a partir de conflitos e convergências de objetivos 

comuns promovendo um tipo de resistência mediante as medidas impostas pelo novo 

governo do Presidente Michel Temer. 

Nesse período de instabilidade política e econômica, o Presidente Interino anunciou 

duas propostas que afetaram diretamente a formação dos estudantes secundaristas: a 

Reforma do Ensino Médio, tornando o ensino médio integral, bem como a implementação 

                                                      
187
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de ciclos escolares, que acabam com a obrigatoriedade da oferta de disciplinas tais como: 

Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia; além da Proposta de Emenda Constitucional 

nº55, aprovada em 16 de dezembro de 2016, que preveem um teto de gasto em 20 anos em 

setores com a Educação.  

Na contemporaneidade, a ocupação, como forma de mobilização, marca um aspecto 

comum com as insurgências no mundo todo. No século XXI a inconformidade com a 

realidade social, política e econômica, propiciaram o surgimento de mobilizações como a 

“Primavera Árabe” (2011), “Occupy Wall Street”, em Nova York (2011) , “Revolta dos 

Pinguins” no Chile (2006) e a Ocupação em Hong Kong (2014). Focos mundiais de 

mobilização que tem como perspectiva, ocupar um espaço como formas de manifestação e 

organização, com poder de criar pautas que estão em emergência para cada realidade 

desses grupos como apontou Castells (2013).  

 O processo de organização das ocupações se apresenta na composição de 

assembleias como forma deliberativa, com a dinâmica horizontalizada de participação social. 

Nessa nova concepção, nenhuma figura é representante ou líder do movimento, as 

distribuições das funções são organizadas a partir de comissões/núcleos, fazendo com que 

os participantes se organizem em uma divisão igualitária de tarefas. As atribuições são 

esquematizadas a partir da limpeza, alimentação, vigilância, fiscais, comunicação, 

divulgação, negociação e planejamento das atividades, ainda existe a necessidade de 

rotatividade dessas funções entre todos os participantes.  

É possível afirmar que o desenvolvimento desses movimentos na 

contemporaneidade sinaliza uma nova forma de organização dos movimentos sociais e, por 

conseguinte, das relações sociais. A visibilidade da participação feminina durante o 

movimento, me levaram a questionar sobre a abertura para uma nova forma de relação de 

gênero, que foram colocadas a partir da prática da divisão de tarefas; além da temática de 

gênero ser recorrentemente debatido nas oficinas e momentos organizativos, vislumbrando 

propor novas formas de organização e participação social mais igualitária. 

No Estado da Paraíba, segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(2016), aconteceu ocupações na Universidade Federal da Paraíba, com os campi de João 

Pessoa, Areia e Bananeiras, bem como na Universidade Federal de Campina Grande, com os 

campi de Campina Grande e Sumé. Dentre as escolas estaduais ocupadas estão a Escola 
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Estadual Dr. Elpídio de Almeida (conhecida como Gigantão da Prata), em Campina Grande, e 

o Lyceu Paraibano, em João Pessoa.  

Um aspecto importante a ser ressaltado é a capacidade de união dos estudantes 

secundaristas com os universitários. Os universitários utilizavam o método da ocupação para 

manifestação em outros momentos da história, mas é a primeira vez que a ocupação de 

escolas e universidades são feitas de forma simultânea com mesmo propósito. 

Nessa perspectiva, a experiência que se proponha o movimento de ocupação, em 

que uma horizontalidade das relações foi estabelecida, sinalizam, do ponto de vista das 

relações sociais, a igualdade de gênero na participação das ocupações. Logo, o propósito do 

trabalho, ao analisar os sujeitos através da memória, pretender observar o conflito das 

relações de gênero dentro do movimento. Isto é, se existe a igualdade praticada, ou se, os 

sujeitos são reconhecidos a partir das relações sociais estabelecidas historicamente, que 

apontam para um desequilíbrio dos papéis de gênero historicamente construídos. 

Foi nesse contexto que o feminismo ganhou espaço e se tornou o maior símbolo 

dessa nova geração política que surgia desde as jornadas de julho de 2013. Na sequência das 

grandes marchas e ocupações, as mulheres imprimiram o protagonismo diante um cenário 

de resistência ao contexto político. As estratégias utilizadas durante esse período reforçam a 

influência da corrente feminista, criando formas de organização autônomas, horizontal, sem 

lideranças, formadas a partir da experiência pessoal e coletiva, vieram a se tornar marcos 

operacionais inseridos nos movimentos sociais como a ocupação.  

Nessa perspectiva, a experiência estudada com o movimento de ocupação, 

proporcionou acionar elementos presentes na realidade, colocando em questão as relações 

sociais estabelecidas historicamente, que apontam definição dos papéis de gênero a espaços 

localizados dentro da estrutura da sociedade, principalmente no campo político. Emergindo 

assim, questões amplas como mulher e poder, principalmente, pensando a participação da 

mulher na política, revelando as forças históricas do feminismo nesse percurso.  

 

Metodologia 

A inserção nos estudos sobre as ocupações das escolas envolve um atravessamento 

pessoal, como aluna oriunda da rede pública de ensino, como também acadêmico, com 
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minha aproximação com a Rede Estadual de Ensino de João Pessoa-PB, através do Programa 

Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no período de 2013 a 2017. 

Estas experiências viabilizaram a minha inserção no campo de estudo desenvolvida 

no Trabalho de Conclusão de Curso: a ocupação dos jovens nos espaços escolares na cidade 

de João Pessoa/PB (MENDES, 2017). Nesse sentido, a apresentação dos dados preliminares 

parte da pesquisa em andamento pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais na 

Universidade Federal de Campina Grande, que me proporcionou alargar o olhar para postos 

de lideranças por mulheres nos movimentos sociais contemporâneos, principalmente, com 

recorte dos estudos sobre a ocupação, perceber o confronto que as mulheres desempenham 

nas configurações de poder tradicionais, como a política.  

A abordagem para a análise do estudo que se permeia tem como cunho principal 

métodos qualitativos, sendo o método utilizado para recolher e transcrever com maior 

riqueza a dinâmica e os conflitos existentes perante esse fenômeno, ou seja, se mostra 

numa tentativa de mensurar a subjetividade do objeto empírico e seus conflitos a um análise 

que não pode ser resumida apenas à quantificação. Nesse método, se observa a exigência do 

esforço do pesquisador à percepção dessas subjetividades dos indivíduos, como também 

entender o contexto que o objeto está inserido, segundo Minayo;  

 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 
humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham sido usadas para estudos de 
aglomerados de grandes as abordagens qualitativas se conformam melhor a 
investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais 
sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e de documentos”. 
(MINAYO,2006, p. 57)  

 

 Quanto à obtenção de dados, segue pela escolha da técnica de entrevistas 

semiestruturadas destinadas aos indivíduos envolvidos à pesquisa. A entrevista 

semiestruturada tem como aspecto principal o levantamento de questões base para que, a 

partir das respostas dos entrevistados, possa comparar com as hipóteses levantadas, como 

também relacionar com as do suporte teórico sobre o tema. Triviños afirma que a entrevista 

semiestruturada “*...+ favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade *...+” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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Discussões/Resultado 

A perspectiva de Simmel (1983), define a natureza do conflito como fundamental 

para as relações sociais, fazendo parte da associação entre os interesses dos indivíduos. O 

conflito se manifesta como agente capaz de causar a interação dos indivíduos dentro da 

sociedade. Por isso, podendo ser interpretado sua relevância social como algo rudimentar à 

sociedade e com a necessidade de ser renovado cotidianamente, - criando a possibilidade de 

extrair algo positivo do conflito - a discordância ou o antagonismo seriam importantes para o 

desenvolvimento das relações sociais, como se fosse um elemento da própria ação. 

O indivíduo se localiza na sociedade dentro desses sistemas de interesses, a partir 

dele formam um dispositivo de geração de identidades. De acordo com Simmel (2006), o 

processo de socialização dos indivíduos contém conteúdo e matéria de sociação que formam 

essas relações sociais. Em linhas gerais, mediante a tudo que engloba os indivíduos como o 

sentido de lugar, os interesses, as tendências, além do seu condicionamento social e mental, 

formam as bases para a criação desse indivíduo através do seu círculo social, passando a 

incorporar tais aspectos como a reproduzir e mediatizar os efeitos.   

Nesse sentido, a determinação social dos gêneros permeia a construção biológica e 

histórica desses sujeitos dentro das relações sociais. A naturalização do feminino como 

pertencente a uma suposta fragilidade do corpo da mulher, isto é, como objeto frágil, e a 

socialização da masculinidade como um corpo forte, fazem parte das construções históricas 

e sociais do que supostamente seriam seus papéis sociais. As atribuições sociais são 

baseadas nas diferenças sexuais, como se estivessem ligadas a razões biológicas e, 

consequentemente, o corpo, por si só, tivesse a função de exprimir um tipo de gênero e suas 

funções. 

Segundo Saffioti (2015), a interpretação de gênero se configura como um conjunto 

de normas que modelam os seres humanos em configurações de homens e mulheres, de 

forma a delimitar apenas duas categorias sociais, existindo a necessidade de ampliar o 

conceito, para não reduzir a uma abordagem binária dos sujeitos.  

Entendendo que a questão do gênero se torna, nessa dinâmica, um marcador da 

diferença social entre os sujeitos. Todo processo social contribui para estabelecer relações 

de desequilíbrio. Logo, existe um reforço social para criar mecanismo de controle desses 
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sujeitos, a partir da sua socialização, que operam como os principais elementos para prática 

da desigualdade.  

Bourdieu (1999) revela que essa ordem masculina que domina a vida social parte 

também de um esforço coletivo e social. A ordem masculina se mostra pela marginalização 

imposta às mulheres com a exclusão de lugares. Esse processo, consequentemente, cria uma 

separação na ordem social e econômica, causando a divisão do trabalho social, apontando 

explicações para o fato das mulheres serem recorrentemente colocadas em cargos menos 

“nobres” enquanto os homens exercem um lugar de destaque. Todo esse processo social é 

reiterado nas relações sociais estabelecidas, conforme demonstra Bourdieu:  

 

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as condições de seu pleno 
exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se afirmar na 
objetividade, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de 
reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, bem como 
nos esquemas imanentes a todos os Habitus: moldados por tais condições, 
portanto objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes de percepção, 
dos pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade, como 
transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a 
cada agente como transcendente. Por conseguinte, a representação antrocêntrica 
da reprodução biológica e da reprodução social se vê investida da objetividade do 
senso comum, visto como senso prático, dóxico, sobre os sentidos das práticas 
(BOURDIEU, 1999, p.22). 

 

Diante disso é possível afirmar que o gênero e as desigualdades entre homens e 

mulheres podem ser interpretados como um processo construído e reproduzido 

socialmente. Segundo Saffioti (2015), foi com a corrente feminista que se reforçou a 

necessidade de uma ruptura profunda dos aspectos que permeiam essas estruturas 

instituidoras de desigualdades, desde a produção, reprodução e socialização. 

O processo de legitimidade dos grupos dominantes enquanto imposição de valores e 

símbolos sociais, com a dominação e atribuição de ideologias servem, de maneira geral, para 

naturalizar comportamentos e apagar o conflito. Mas, sendo preciso ressaltar, que o 

processo de dominação ainda tem a possibilidade de contestação, isto é, gerar a mudança 

no jogo social, no jogo das lutas sociais em que a contestação é desenvolvida. 

Nesse sentido, compondo objetivos e valores coletivos evidenciando a necessidade 

de personagens antagônicos dentro do jogo social para que de fato as mudanças ocorreram, 

os movimentos sociais, marcam a aglutinação desses indivíduos independentes, 
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participantes de grupos distintos, e aproximam em busca de um “bem comum”. A 

participação em movimentos sociais fornece aos sujeitos o caráter de formação da 

identidade como também de resistência das características determinado grupo social.  

Assim sendo, a trajetória histórica dos movimentos sociais é responsável por 

provocar mudanças nas estruturas sociais, em sua maioria, confrontando a hegemonia de 

valores e poder de cada época. Tal confronto se configura a partir dos conflitos sociais. Isso 

permite afirmar que os movimentos sociais fornecem elementos para construção da 

identidade social dos indivíduos, como também, fazem parte da construção de uma 

sociedade.  

Diante do contexto político brasileiro na última década, os movimentos sociais 

estiveram em alta, e se apresentaram de maneira multifacetada. A necessidade de distinção 

desses movimentos para classificar de fato as mobilizações da ocupação, se faz necessário, 

no sentido de entendimento do objeto a ser trabalhado.  

As Jornadas de Julho de 2013 foram interpretadas como um movimento equiparado 

as grandes manifestações no impeachment do ex-presidente Collor de Melo; em 1984 no 

movimento Diretas Já; 1960 nas greves e paralisações pré-golpe militar (1964), e nas 

passeatas estudantis de 1968. No início, com o foco nos transportes públicos, e 

posteriormente, incorporando diversas pautas como: saúde, educação e corrupção 

demonstrou a forma difusa de tal movimento. Com cartazes “o gigante acordou” “o povo 

não deve temer o governo, o governo deve temer o povo”, demonstra forte ligação com a 

moralidade e ética dos segmentos sociais participante do movimento (GOHN,2016).  

Teóricos, como por exemplo, Jessé de Sousa (2016) e Singer (2013) apontam que as 

jornadas de julho de 2013 diferem de um evento revolucionário, uma vez que o centro do 

combate não era de fato desqualificar a ordem estabelecida, nem mesmo a relação de classe 

e propriedade estavam em questão dentro das  manifestações, como aponta Singer (2013) 

“ninguém seriamente imaginou estar em curso uma tentativa de revolução”  (p.24). 

Na realidade, Jessé (2016) afirma que as manifestações de 2013 foram a construção 

da “base popular” do golpe de 2016. Com o tema da corrupção construiu o debate perfeito 

para a manipulação de um determinado público alvo, capaz de causar aderência social, e 

consequentemente, insatisfação social. Assim sendo trata-se de um tema que oferece pouca 
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ou nenhuma reflexão e compreensão real do mundo, mas mobiliza todo tipo de distorção, 

seletividade e manipulação com vistas a motivar um determinado público alvo. 

O impeachment da Presidenta Dilma Rousseff gerou a posse do seu interino, Michel 

Temer, seu então vice-presidente, assume a liderança do país com plataforma de governo 

reformista com proposta de reestruturação da política econômica e educacional, sendo 

esses, os “gatilhos” para as ocupações das escolas públicas brasileiras.    

Em contraste com o repertório convencional de protestos e marchas que ocupam em 

um curto tempo, os campos de ocupação são espaços públicos com o objetivo de persistir 

tanto quanto for possível, resistindo e insistindo no direito a persistir na criação de “novos 

mundos”, exprimindo um tipo de performance (BUTLER, 2018). Essa abertura no espaço 

temporal, mesmo que seja no curto espaço de tempo, propõe uma nova forma de 

organização e participação social. 

A ocupação das escolas de São Paulo (2015), iniciaram esses fenômenos como forma 

de mobilização contra a “Reorganização” proposta pelo governo. Com o auxílio da Cartilha 

de “Como Ocupar uma Escola”, confeccionado, principalmente, pelo coletivo “Mal Educado” 

em que elaboraram uma tradução para o português da cartilha utilizada na revolta Chilena 

(2006), que demonstrava como planejar e organizar o movimento de ocupação da escola.  

Promovendo a internacionalização das ocupações que constituiu, através de Tecnologias de 

informação e Comunicação (TIC), as principais formas da associação desses grupos 

(CASTELLS, 1999). Marcam uma ruptura geracional dentro dos movimentos sociais e, 

consequentemente, evidenciam formas de organização característico da sua época, como a 

utilização do ciberespaço como forma privilegiada de comunicação. 

Desse modo, os novíssimos movimentos sociais proporcionam o confronto dos 

moldes das relações estabelecidas cotidianamente no espaço escolar, principalmente, na 

desconstrução da hierarquização das posições e papéis sociais desses jovens. O processo de 

transformação dessa identidade idealizada produz o conflito, mas indica a autonomia por 

parte dos sujeitos, na criação de pautas e determinadas demandas, construindo assim, 

novos maneiras desse jovem transmitir e se sociabilizar na sociedade. O livro “Escolas de 

Luta” (2016), oferece uma dimensão para refletir sobre o processo político e inovadora deste 

movimento, Campos et al (2016) afirma;  
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O processo de organização de protesto, mas sobretudo as ocupações, geraram uma 
dinâmica de organização coletiva que forjou novas relações sociais, tanto entre os 
estudantes, como entre eles e os professores e as direções das escolas. Os 
secundaristas romperam o isolamento individualista do cotidiano escolar e criaram 
uma nova sociabilidade no processo de luta: uma sociabilidade baseada na 
corresponsabilidade, na horizontalidade dos processos decisórios e no cuidado com 
o patrimônio público. Essas novas relações são o que a uma tradição autonomista 
chama de política pré-figurativa, a capacidade de forjar, no próprio processo da 
luta, as formas sociais a que se aspira, fazendo convergir meios e fins. A 
sociabilidade horizontal, corresponsável e baseada na proteção do patrimônio 
público é, ao mesmo tempo, objetivo da luta e criação imediata, uma espécie de 
antecipação performática daquele que se busca (CAMPOS et al., 2016, p. 13). 
 

O movimento de ocupação desencadeia, no momento de grandes conflitos 

contemporâneos, a representação de uma nova forma de resistência perante as questões 

sociais e políticas do cotidiano, além de questionar estruturas sociais estabelecidas. Pois a 

partir dessa experiência que se propunha o movimento de ocupação, em que uma 

horizontalidade das relações deve ser estabelecida, sinalizam, do ponto de vista das relações 

sociais, a igualdade de gênero na participação das ocupações. Além de discutir gênero 

dentro do espaço escolar, a partir de palestras, de oficinas etc. 

As ocupações foram, neste sentido, um processo de organização de um outro 

ambiente educativo possível, no qual os ocupantes estabeleceram um processo de ruptura 

das regras escolares, construídas socialmente. Podemos afirmar, nessa perspectiva, que as 

ocupações podem ser consideradas um processo ritual de amadurecimento (TURNER, 1974). 

Logo, uma desconstrução com a estrutura de gênero vigente e propõem o desenvolvimento 

de novas formas de organização e convivência social. 

Como já apontava em estudos sobre a ocupação do Instituto Federal Paraíba em 

Cabedelo (MENDES, 2017), segundo os relatos, o protagonismo das mulheres era latente, 

um processo que se inaugurou de forma espontânea, contrariando um histórico de 

confiança concentrada nas figuras masculinas, como nos casos das lideranças nos grêmios 

estudantis, as mulheres, passaram a ocupar os espaços deliberativos e se fizeram presentes 

no movimento e conseguiram incluir suas demandas. 

O protagonismo feminino nesse período reflete conexões com símbolos históricos de 

lutas das mulheres. Surgem como vozes emergentes em um contexto de instabilidade 

econômica e social, e inconscientemente, carregam a história do feminismo na pele. A 



513 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

urgência, nesse momento, é de ocupar e criar espaços de fala. Liderar, fazer parte e compor 

os movimentos, se fazer presente como corpo, como grito, como voz.  

O movimento de ocupação nas escolas criou símbolo como a emblemática frase 

“Lute Como Uma Garota”, repercutiu e atingiu mulheres de gerações diversas. O movimento 

“Ele Não” (Brasil), Maio Feminista (Chile), a Marcha Mundial das Mulheres, são fenômenos 

cotidianos da nossa contemporaneidade que demonstram que as mulheres não estão 

caladas, inviabilizadas. Elas abrem portas, ocupam escolas e passam a representar lideranças 

em movimentos, direções e partidos, exprimem um modo de operar e propor demandas. 

Ao perceber que marchas e protestos emergiram durante esse período, a autora 

Heloisa Buarque de Holanda, relata que inaugura-se uma nova passagem da corrente 

feminista no Brasil, o que seria a quarta onda feminista, em que ninguém menor de dezoito 

anos precisava disfarçar seu feminismo “elas chegaram e falaram, quiseram, exigiram. O tom 

agora é de indignação” (2018, p.11).  

As mulheres nessa fase proporcionaram a criação da “Primavera Feminista”, que, 

segundo literatura, demonstra o surgimento de uma nova geração política, com a 

necessidade de pluralidade dentro da corrente feminista, com demandas específicas, 

assumindo seus lugares de fala. Os feminismos da diferença inauguram, nesse momento, a 

espontaneidade das suas diversas pautas, com estratégias próprias e protagonismos 

coletivos.    

A articulação global, através da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), impulsiona 

no Brasil a Primeira Marcha das Mulheres Negras em 2015, além de articular a Quinta 

Marcha das trabalhadoras do campo, a Marcha das Margaridas, em homenagem a 

Margarida Maria Alves; paraibana assassinada por lutar pelo direito das trabalhadoras do 

campo.  Em curso, se desenhava o protagonismo das mulheres na ocupação das escolas de 

São Paulo (2015) e, posteriormente, nas escolas de todo o território brasileiro (2016). Nesse 

sentido, evidencio o relato de uma das jovens ocupantes sobre um momento emblemático 

durante esse processo:   

Lembro que no momento das tensões uma companheira que estava com a gente 
na ocupação começou a chorar e foi um momento com as emoções a flor da pele. 
Daí todos começaram a cantar “minha companheira me ajuda que eu não posso 
andar só, sozinha ando bem, mas com você estou melhor”. E esse momento foi um 
dos mais emocionantes que a gente compreendeu do companheirismo de tudo 
aquilo. (Maria Rosa, Universidade Federal de Campina Grande) 
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Nesse sentido, há um ponto fundamental que conecta os modos de organização dos 

ativismos contemporâneos que eclodiram em junho de 2013, marca do feminismo atual, que 

é a busca por horizontalidade, a recusa da formação de lideranças e a priorização total do 

coletivo. Esses aspectos acabam repercutindo materialmente no movimento de ocupação e 

compõem um movimento que proporcionou a instalação de diálogos sobre as questões de 

gênero dentro da própria forma de fazer política. 

Nessa perspectiva, a experiência estudada, o movimento de ocupação, foi capaz de 

acionar elementos presentes na realidade, colocando em questão as relações sociais 

estabelecidas historicamente, que apontam definição dos papéis de gênero a espaços 

localizados dentro da estrutura da sociedade, principalmente no campo político. Emergindo 

assim, questões amplas como mulher e poder, principalmente, pensando a participação da 

mulher na política, revelando as forças históricas do feminismo nesse percurso. 

 

Conclusão 

O movimento de ocupação desencadeia no momento de grandes conflitos 

contemporâneo representam uma nova forma de resistência perante as questões sociais e 

políticas do cotidiano. Colocando em prática um tipo de “resistência ativa”. Demonstram 

inicialmente uma necessidade de transformação da participação política, isto é, ocorre a 

cobrança por espaços como também em que as vozes das minorias sejam atendidas e que as 

políticas públicas estejam voltadas para elas, ou seja,  demonstram uma forma de luta 

consciente, que possui uma arma de luta contra as políticas públicas educacionais de caráter 

conservador e neoliberalista que pouco representam suas demandas por uma escola crítica 

e não apenas para atender o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, o movimento de ocupação se torna uma organização coletiva, 

pensada pela maioria e construída pela maioria, que pretende além ir contra os desajustes 

com a educação e a política, tem uma perspectiva de propor novas formas de organização e 

participação. Se tornando uma forma de resistência que tem a perspectiva de ir além do 

campo do direito de apenas discordar, como uma resistência passiva, e passam a ocupar o 

chão seus espaços, como o chão da escola.  

Os jovens, predominantes nesse processo, marcam uma ruptura geracional nesse 

movimento e consequentemente evidenciam formas de organização característico da sua 
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época, como exemplo, a organização por meio redes sociais, como as transmissões de 

acontecimentos dentro da ocupação em tempo real através dos streamings  de vídeos pelas 

plataformas de redes sociais como o Facebook, construindo um diálogo com os outros 

jovens e comunidade, como também através da transferência de conhecimento para outras 

ocupações.  

Logo a contribuição do movimento de ocupação para a realidade brasileira é 

inicialmente a transformação de uma realidade social dos estudantes secundaristas que 

fizeram parte desse processo, mesmo que de forma estrutural não tenham conseguido 

impedir a implementação dessas medidas, ainda sim, revelam uma mudança no seu 

cotidiano escolar. Ou seja, demonstram minimamente uma transformação da relação dos 

estudantes com a escolas, os professores, e até seus colegas, possibilitando a oportunidade 

de da voz aos seus sujeitos.  

A partir da integração dos alunos com a apropriação do espaço - quando o espaço 

escolar não é algo apenas transitório e sim apropriado pelos indivíduos - como algo singular 

a ser observado e a busca sua melhoria, entendendo a necessidade dessa participação ativa, 

surge uma resistência ativa. Isto é, existe uma mudança na percepção em relação ao espaço 

escolar, transformando-o em um espaço de luta e resistência. Assim, percebendo que os 

canais e espaços históricos de luta, como a rua, podem ser mudados e reconfigurados 

surgem novos atores sociais e novos contextos, como também evidenciando novos espaços 

de resistência. 
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IMAGENS E NARRATIVAS DE  OVENS DO PERÍMETRO CURU-PARAIPABA (CE): PERCEPÇÕES 
DE SI, DO SEU LUGAR E PRO ETOS DE FUTURO 

 
Virzângela Paula Sandy Mendes188 

 
Resumo 
Esse estudo apresenta um pouco da vida, dos sonhos, das percepções e perspectivas de jovens que residiam no 
Perímetro Curu-Paraipaba. Trago nesse artigo as reflexões produzidas a partir da realização de uma Oficina de 
Imagens, ocorrida em 28 de maio de 2016 (com cinco jovens entre 14 anos e 18 anos, netos de 
colonos/agricultores, que cursavam o ensino médio) e um “passeio pelo Perímetro”, realizado em 12 de 
outubro de 2017 com os mesmos jovens. Os resultados apontaram para a descontinuidade do modelo 
tradicional de agricultura familiar. 
 
Palavras-chaves: Imagens; jovens do Perímetro; projetos. 

 

Questões introdutórias 

Quando estive realizando a pesquisa de campo para construção de tese de 

doutorado189, cujo objetivo era compreender como os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba 

tecem suas trajetórias em um contexto tradicionalmente vinculado a agricultura familiar, 

uma de minhas primeiras preocupações foi criar um canal de aproximação com os jovens, 

sujeitos da pesquisa, delimitado como filhos e/ou netos de colonos, agricultores 

originalmente assentados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

durante a década de 1970, parte das estratégias de governos militares no Nordeste 

(CARVALHO, 1987; DINIZ, 2002). 

Assim, consegui agendar uma “oficina de imagens” com jovens que estavam 

estudando, com a pretensão de identificar até que ponto eles mantinham (ou não) algum 

vínculo com a agricultura. O termo oficina aqui empregado está intimamente relacionado ao 

conceito de “construção”, “realização” e “montagem de coisas”. Nessa oportunidade, foi 

possível conhecer um pouco mais sobre os jovens do Perímetro, especialmente aqueles 

meninos e meninas que estão no Ensino Médio, cheios de sonhos e planos de futuro (PAIS, 

2015). Foi possível perceber, ainda, como eles visualizam o lugar onde vivem e o lugar onde 

querem morar. 

O que a fotografia expressa, muito mais do que o texto, são relações *…+. Relações 

                                                      

188Professora convidada do Mestrado em Serviço Social, da Universidade Estadual do Ceará (UECE); professora 
da Faculdade Cearense e Faculdade de Tecnologia de Horizonte. 
189 As discussões ora apresentadas fazem parte dos resultados de tese de doutorado em sociologia, pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 
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entre o fotógrafo e o que ele apresenta em suas fotografias, relações entre a 
fotografia e o receptor, que acrescenta a ela o que lá já estava *…+. Fotografia 
expressa igualmente as relações entre os fotografados, relações que já existiam ou 
deveriam existir *…+ (NOVAES, 2015, p. 18) 

 

O uso de imagens em trabalhos acadêmicos, a meu ver e de acordo com a minha 

experiência docente, é restrito, geralmente postas nos anexos, local pouco visto (ou pouco 

valorizado) pelos que leem esses textos. Hoje penso diferente. As imagens, eternizadas nas 

fotografias, devem vir para o centro das discussões, especialmente porque esse recurso pode 

abrir espaço para que outras interpretações surjam e não estejamos presos apenas ao 

enfoque apresentado pelo autor. 

Martins (2008, p. 10) salienta que “*…+ o visual se tona cada vez mais documento e 

instrumento indispensáveis na leitura sociológica dos fatos e fenômenos sociais”. Para o 

autor, trata-se de um “*…+ registro que perturba as certezas formais, oriundas do 

cientificismo que domina a Sociologia desde o seu nascimento” (idem). O uso de imagens, 

nesse caso, deveria ocupar o mesmo patamar dos instrumentais tidos como “consagrados”, 

com suas potencialidades e restrições, ou seja, são recursos de alcance relativo e devemos 

ter consciência disso, o que também não os diminui, já que a ciência em si produz um 

conhecimento provisório e datado. 

Bourdieu fez uma interessante reflexão sobre o uso da fotografia nas sociedades 

camponesas. Para ele, a “*…+ a fotografia surge, desde o início, como o acompanhamento 

necessário das grandes cerimônias da vida familiar e coletiva” (2006, p. 32), com destaque 

para o matrimônio. A fotografia, nestes termos, deve “ser objeto de uma leitura sociológica” 

(idem, p. 34), dentre outras razões, porque registra um tempo vivido, guarda costumes, 

valores, modos de viver e, nas palavras do autor, no caso do registro de grandes cerimônias, 

“*…+ essas imagens captam comportamentos que são socialmente aceitos e socialmente 

regulados, ou seja, já solenizados” (idem, p. 34). 

Assim, entendo que a fotografia, como bem lembrou Novaes (2012, p. 13), trata-se de 

uma possibilidade de se “registrar o que dificilmente conseguimos descrever em palavras, 

seja pela densidade visual daquilo que registramos, seja por seu aspecto mais sensível e 

emocional”. Assumo, ainda que de forma limitada e parcial, o desafio proposto por Martins 

(2008), de utilizar as imagens como uma estratégia metodológica capaz de ampliar as formas 

de observação e registro da realidade pesquisada, a realidade de jovens do Perímetro Curu-
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Paraipaba. São imagens que se revelam e se interpenetram nas falas dos jovens pesquisados. 

As imagens produzidas devem ser entendidas como construções circunscritas por afetos ou, 

nas palavras de Caetano (2014, p. 191), são *…+ “objetos pregnantes, portanto, constituídas 

de qualidades sensíveis capazes de suscitar emoções”. Eu, nesse caso, fiquei com o atributo 

de fotografar um momento vivido (ainda que tenha sido um momento provocado pela 

pesquisadora). A fotografia, nesse caso, além de registro de um evento, procurou captar as 

expressões dos jovens diante do desafio de dizerem sobre si, de exporem seus anseios e 

expectativas diante de mim e dos colegas. 

O evento ocorreu no dia 28 de maio de 2016. Iniciamos a oficina por volta das 14 

(catorze) horas e 50 (cinquenta) minutos. A atividade aconteceu no alpendre da casa de uma 

neta de colono, cercado do verde das plantas e encoberto por um céu azul e branco. Ela 

reuniu alguns colegas seus, netos de colonos, que estudavam na escola Flávio Grangeiro, 

escola estadual que oferece ensino profissionalizante de turno integral, e sua prima de 14 

anos, também neta de colono, que estudava na escola do Setor D2 e vislumbrava estudar 

também na referida escola de tempo integral. A ideia principal da oficina era conhecer 

melhor esses jovens, como eles se veem, saber sobre os seus sonhos e expectativas para o 

futuro. Para tanto, trouxe dezenas de revistas, papel, cola, lápis de cores e canetas coloridas, 

materiais que serviriam para a construção de imagens individuais (cartazes), que retratariam 

os seguintes aspectos: A primeira questão foi: como você é hoje? A segunda questão foi: 

como é o lugar onde você mora? A terceira questão foi: como é o lugar onde você quer 

morar? A última questão foi: como você se vê daqui há cinco anos? 

Nas fotografias que selecionamos foi possível reter a memória do tempo vivido e da 

construção de sonhos, transmitidas em imagens marcadas “como densos mapas afetivos” 

(DIÓGENES, 2004, p. 473). Nesse sentido, os jovens foram estimulados a pensar sobre si, 

num encontro entre passado, presente e futuro, esboçado em suas narrativas. As narrativas 

dos jovens, nesse caso, podem ser compreendidas nos moldes artesanais propostos por 

Walter Benjamim. Para este autor, a narrativa trata-se de “*…+ uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro de si da coisa narrada como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-

la dele”. 

Imagem 1 – A concentração na composição das imagens 
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Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 Na imagem acima, além da possibilidade de observar a dedicação dos meninos na 

realização da atividade proposta, é possível identificar a divisão do espaço com os frutos da 

agricultura: o feijão. Num canto da parede ele espera para ser “debulhado” e, 

posteriormente, consumido pela família. Trata-se de um costume das famílias de agricultores 

espalhar pela casa o fruto do seu trabalho antes de “bater” (retirar a palha batendo com um 

“cacete” ou vara de madeira ou com o uso do trator) para, em seguida, ser armazenado. No 

caso específico do feijão seco, esse “espalhar pela casa” acontece sobretudo pela falta de 

espaço adequado na propriedade. O feijão (especialmente o verde) no chão também é um 

“convite” para que os presentes o debulhem, momento marcado por animadas conversas 

entre os participantes do processo. Depois de debulhado, o feijão é armazenado em uma 

garrafa tipo pet. Este tipo de armazenagem foi substituído pelas antigas formas de guardar 

feijão em tambores no paiol, instalação próxima à casa do colono. 

 A construção das imagens ocorreu em um clima animado. Enquanto eles iam 

escolhendo as suas, iam conversando entre si, além de darem “muitas rizadas”. Da minha 

parte, fiquei observando, decidida a não intervir ou emitir qualquer tipo de reação prévia nas 

escolhas dos mesmos. Após a construção dos cartazes, cada jovem foi se apresentando sob o 

olhar atento dos demais. A produção de colagens abririam espaço para um “fluxo narrativo” 

como uma forma de “evocação de si” (DIÓGENES, 2004). Vejamos a seguir. 

 

 

Imagens e narrações de si e do lugar: quem sou e onde moro 



521 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 As imagens construídas (e o processo de construção em si) pelos jovens durante a 

oficina me fizeram lembrar das análises de Diógenes em relação aos jovens do Projeto 

Enxame: “as imagens se projetavam como filamentos condutores de signos e, desse modo, 

mobilizadores de uma narração sobre si, um sentimento de emoção entre os participantes 

*…+” (2004, p. 474). No caso dos jovens pesquisados, percebi, além dos afetos, um 

sentimento de pertencimento, uma manifestação de desejos compartilhados e legitimados 

por todos. Os jovens estão identificados pela inicial do primeiro nome e suas fotos estão 

recortadas para preservar o anonimato dos participantes. A seguir vejamos como cada jovem 

se apresentou: 

 
Meu nome é M, eu tenho 16 anos. Primeiramente como eu sou. Eu botei 
primeiramente uma foto de um sorriso, porque eu sou uma pessoa muito 
extrovertida, uma pessoa que vive sorrindo, que não cai por nenhum obstáculo. Aí, 
aqui *apontando para a imagem+ eu fiz aqui uma pessoa estudando, porque, ave 
maria! Meu sonho mesmo! Quero muito estudar, bem muito mesmo! Mais do que 
eu já estudo pra ajudar minha família. Aqui eu botei alguns livros também, botei a 
foto de um casal junto, porque eu quero começar minha vida primeiramente 
trabalhando, depois pensar no namoro, e uma pessoa feliz dentro de uma piscina 
no lugar de lazer. 

 

 A narrativa do jovem reforça a valorização dos estudos e sua perspectiva de inclusão 

social. Ele sustenta essa máxima e fala como se estivesse dizendo uma verdade para si 

mesmo e, ao mesmo tempo, como se fosse um pedido, uma oração, um apelo para que seu 

sonho se concretizasse. M quer ser feliz e atingir seus objetivos de sucesso. Vejamos a seguir 

a fotografia que tirei deste momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – M e seus sonhos 
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Fonte: arquivo da pesquisadora. 
  

 Em seguida, o jovem falou do seu lugar. Ele explicou que morava no Setor D1 e que amava o 

seu lugar, embora não seja “muito desenvolvido, mas é bom”. Em seu relato foi enfatizado a 

dualidade campo x cidade, não obstante ele sentisse a necessidade de valorizar o espaço habitado, 

que é um território de afetos vividos e de emoções partilhadas. 

 O segundo a se apresentar foi G, que tinha 18 anos. Ele se definia como um “pegador”, que 

gosta de se divertir e jogar bola. O “gosto” pelos estudos aparece mais, ainda que aparentemente, 

como uma máxima de pertencimento ao grupo do que como uma autoidentificação. Em suas 

palavras, mostrando as imagens ele ressalta: “Agora tudo que eu sou, eu botei a foto do cara 

beijando, porque eu sou pegador. Aí, aqui festa, porque eu gosto de festa, e estudar né, 

principalmente. Aí aqui jogar bola, e um celular, porque toda tecnologia, porque hoje os jovens não 

vivem sem. Ah, eu sou preguiçoso também” (risos). O jovem destacou um dos objetos que mais 

representam o jeito de ser jovem desse tempo: o uso do celular, que é considerado um acessório de 

grande necessidade, seria, portanto, um “símbolo de potência” (DIÓGENES, 2004, p. 486) entre os 

jovens “antenados”, “conectados” com o tempo presente. Praticamente todos os jovens que 

entrevistei faziam uso desse equipamento. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – Imagens de G 
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Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

 Em relação ao seu lugar, ele também destacou o fato de ser um espaço caracterizado 

por uma aproximação com a natureza: “É como foi falado, não é um lugar tão desenvolvido, 

tem várias plantas”. Mas ele também destaca a sua proximidade com a cidade, com a 

Lagoinha (uma das praias mais visitadas por turistas) e também do que ele valorizava, que é 

o estádio de futebol que se localiza na sede do município. 

 A terceira a se apresentar foi M, uma jovem de 16 anos na época e cheia de sonhos. 

Tratava-se de uma menina “antenada” com o seu tempo, gosta do que está na moda, de sair 

com os amigos para festas e tirar foto. Destacou, assim como G, o seu interesse por 

tecnologia (celular iPhone), que lhe proporciona “tirar muitos self's” e se apresentar diante 

do mundo nas redes sociais. Contudo, fez questão de salientar que seu alicerce é a sua 

família, tida como lugar de afeto e abrigo. 

 

Meu nome é M C. Tenho 16 anos. Aí vou explicar como sou: sou uma garota que 
gosta de tirar foto, estudar e gosto muito, sou muito vaidosa, gosto muito de 
maquiagem, acessórios, adoro as tecnologias atuais, celulares, e gosto de festa, 
minha base é minha família e é isso que eu gosto, como sou. 

 

 Em relação ao seu lugar, M relatou que ele é o mais desenvolvido do Perímetro 

justamente porque é o setor que é cortado pela Estrada do Sol Poente. Embora seja 

“desenvolvido”, a garota destaca os aspectos que o aproximam da natureza: “Bom, o lugar 
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onde eu moro é o projeto setor D2, é o projeto mais desenvolvido da região, aqui tem muito 

comércio de frutas, restaurantes, muitos turistas passam por aqui, até famosos. Aí eu 

coloquei frutas, um coco. Assim, tem muitas florestas, matos, flores, verde”. A seguir, a 

imagem de M: 

 
 

Imagem 4 – M quer voar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                 Fonte: arquivo da pesquisadora 
 

 A quarta a se apresentar foi V. A menina foi breve no falar e destacou as atividades 

que gosta de fazer, como os demais: “Bom, meu nome é V F, tenho 14 anos e eu fiz algumas 

colagens de como eu sou. Sou uma pessoa simples, que estuda, gosta de andar de skate, 

andar de bicicleta, mexe muito no celular, como todos aqui falaram e é isso”. Além de gostar 

dos estudos, ela tem em comum com os demais o “culto ao celular”. 

 Em relação ao seu lugar, ela aponta as mesmas características destacadas pelos 

anteriores: “Onde eu moro é como já tinham falado, tem muito mato, mas também tem casa 

e é o setor mais desenvolvido, que é o setor D2”. Ela destacou o fato de Paraipaba ser um 

município localizado no litoral: “também tem praias. É bonito, mas, ao mesmo tempo, 

algumas partes não são”. Ao perguntar sobre esses lugares considerados feios, ela 

respondeu: “Porque tem algumas partes mais isoladas e não é tão bonita, por também não 

chover tanto, fica meio seco e eu não acho bonito”. A jovem demonstra que não gosta de 



525 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

lugares pouco habitados e que, em função da escassez de chuvas, perdem o viço, tornando o 

mato anteriormente verde em algo sombrio, de cor amarronzada. Vejamos a foto de V: 

 

Imagem 5 – V sorriso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
  

 A última a se apresentar foi D, que tinha 15 anos no momento da oficina. A 

jovem destacou sua afeição à tecnologia (leia-se celular) e aos estudos, como os demais: “Eu 

gosto muito de tecnologia, aí eu botei essa imagem de vários jovens, adolescentes, mexendo 

no celular, e eu também gosto muito de ler, só que eu não achei nenhuma foto com respeito 

à leitura”. É interessante observar que a jovem, ao compor sua narrativa, destaca uma 

ausência, algo que não pôde se fazer presente em imagem, mas que estava potente no seu 

modo de apreender e sentir o mundo. Nem sempre as ilustrações disponíveis são suficientes 

para representar suas emoções, mas o ato de ver o possível provoca a reflexão, sendo que as 

imagens retidas na memória acabam por se sobrepor ao disponível, ao que está próximo de 

seus olhos. 

 Em relação ao seu lugar, ela destacou em sua imagem construída a foto do 

mar, talvez porque seja, a seu ver, o que valoriza o município a que pertence ou talvez 
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porque seja um local que a sociedade valoriza, por tratar-se de uma localidade conhecida 

pelos turistas. Ela disse: “Eu botei a imagem do mar, da praia, mas eu não moro tão perto da 

praia, eu moro no setor D2, só que fica perto da praia”. Sobre o seu setor, ela também 

destaca a sua vinculação com a natureza: “assim, eu coloquei essa imagem, porque descreve 

muito, porque tem árvores, coqueiros e define um pouco do lugar que eu moro”. Vejamos a 

fotografia da jovem a seguir: 

Imagem 6 – D ama tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
 

 As ilustrações escolhidas nas revistas disponíveis produziram imagens que 

emolduraram as narrações dos jovens participantes, cheias de afetos e sentimentos. Nas 

imagens produzidas estão presentes o imaginário dos sujeitos narradores, dispostos a se 

apresentarem perante o grupo de amigos. Nas imagens de si eles escolheram gravuras que 

representam pessoas alegres se divertindo, namorando, experimentando o estar no mundo. 

Entre os objetos preferidos está o celular, presente em todas as narrativas de si. Nas 

paisagens que simbolizam o seu lugar de morada está presente o verde exuberante dos 

matos e plantas e o azul do céu que observa o mar que, mesmo distante cerca de doze 

quilômetros, faz parte do seu espaço de vida, ainda que no plano do desejo de estar ou 

pertencer. Uma das jovens lembrou das frutas do Perímetro, da comercialização das barracas 

e deu destaque ao coco, o maior produto da região. No próximo item entraremos no âmbito 
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dos sonhos e projetos de futuro dos jovens pesquisados. 

 
Imagens e narrativas de sonhos e projetos 

 Pedi que os participantes montassem imagens que refletissem uma projeção no 

tempo, ou seja, como eles se veem daqui a 5 anos. M se imaginou em uma universidade 

pública cursando um curso da área de saúde (medicina ou odontologia). Ele descreve com 

muita emoção e esperança os seus projetos: 

 

Primeiramente, como me vejo daqui a 5 anos. Eu botei numa universidade, botei 
até o nome de uma universidade representando possível, que é a UFC, 
Universidade Federal do Ceará, e aqui embaixo eu coloquei meus objetivos. Nos 
objetivos eu coloquei medicina e odontologia. Medicina eu coloquei em número 
um, porque é a minha primeira opção, e número dois, odontologia, é onde eu 
penso a segunda opção, aí eu botei algumas imagens representando e uma 
cruzinha representando a saúde, e eu botei uma frase assim, né, do lado da saúde: 
“Saúde: cuidar, ser um médico, salvar vidas” e embaixo eu botei um médico 
fazendo procedimento pra salvar uma vida, e também botei um transporte próprio 
e botei a frase de reflexão de: “Tá nas mãos de Deus”. 

 

 O sonho de ser médico reflete o ideário de uma profissão cujo reconhecimento social 

é enfatizado por seu propósito de “salvar vidas”, mas também uma profissão bem 

remunerada. O sonho profissional talvez seja a possibilidade de comprar um carro, símbolo 

de status social e desejo de consumo. O entrevistado era ousado: afirmou para os demais 

presentes que pretendia morar no exterior, mais precisamente em Paris, uma cidade que 

simboliza sofisticação e bom gosto, “um lugar de pessoas de sucesso”. Em sua narrativa ele 

destaca:   

Primeiramente, eu vou dizer onde eu realmente quero morar, eu botei a torre de 
Paris, porque representa o lugar onde eu quero morar, que é Paris. Aí eu coloquei 
em cima que eu quero sempre meus pais perto de mim pra me motivar, pra sempre 
tá ali pra quando eu precisar. Também botei uma parte da minha casa, que é meu 
quarto com o meu closet, e meu quarto assim. Também da minha esposa, também, 
com certeza, em nome de Jesus, vou ter meus filhos no futuro. Botei uma imagem, 
um retrato da minha casa, porque eu quero ter uma casa bonita, casa com muito 
espaço pra mim acolher as pessoas, pras pessoas se sentirem bem e pra me sentir 
bem. 
 

 O jovem almejava um futuro de sucesso e ascensão social. Ele não tem interesse em 

permanecer na sua cidade natal. Ele acredita que o seu futuro será em outro país. Observo 

no ideário de futuro do jovem uma casa ampla e confortável, capaz de receber bem os seus 

amigos. A casa representa o seu lugar. Como disse Bachelard, “pois a casa é o nosso canto no 
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mundo. *…+ nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos” (1979, p. 200). A casa, além 

de representar um status, símbolo de poder e reconhecimento financeiro diante da 

comunidade, significa o seu lugar de presença no mundo. Além de ter a casa, entre seus 

projetos de vida (VELHO, 2013), estava a necessidade de constituir uma família: casar e ter 

filhos, o que completaria o seu ideal de felicidade. 

 G começa a sua fala informando que não teve muitas opções de gravuras que 

representassem seus desejos: “Eu não tive muita opção de escolhas ali, mas eu encontrei um 

professor, uma lousa com cálculos, porque eu quero me formar em engenharia civil, e isso 

demonstrou um pouco”. Nesse caso, a narrativa sobrepõe as imagens para refletirem o 

futuro almejado: ser um engenheiro civil. 

 Quanto ao lugar onde deseja morar, G reforça que espera morar em um lugar 

desenvolvido, ou seja, pretende “sair” (CASTRO, 2013) de sua localidade de origem, assim 

como o seu antecessor. Ele afirma: “O lugar onde eu quero morar é o que todo jovem quer, 

que é em um lugar desenvolvido, aí eu coloquei um parque desenvolvido, e é isso. Tem uma 

praia, um carro bonito, que eu vou andar todo dia”. O lugar desenvolvido de G fica no litoral, 

oposto a uma comunidade rural. O jovem também almeja possuir um carro, que é símbolo 

de ascensão social, conforme salientado anteriormente. 

 M sonha em alcançar sua independência financeira, assim como os demais 

entrevistados. Ela quer estudar, trabalhar e ganhar dinheiro suficiente para custear seus 

desejos de consumo, sobretudo viajar e ter uma casa de praia: “Bom, eu me vejo 

trabalhando, como sempre estudando pra sempre ter conhecimento, ter carro próprio, ser 

uma mulher independente *...+, trabalhando em uma das melhores empresas, porque eu 

quero ganhar dinheiro, muito dinheiro, ter casas em praias, ter que viajar pra hotéis” *...+. 

 A jovem, assim como os demais, acredita que seus sonhos serão realizados em outro 

lugar, longe do Perímetro. Ela afirma categoricamente: “Bom, eu quero morar em uma 

cidade grande. Quero morar tipo perto de praias, morar em conforto, quero uma casa que 

tenha muito conforto pra minha família, pro meu marido, meu filho, aí eu quero morar em 

uma cidade desenvolvida, pra que eu possa me sentir melhor”. Na fala da jovem a casa 

aparece como um sonho de conforto, de fixação no mundo, o lugar a ser habitado, a acolhê-

la no tempo futuro. 

 V nos disse que entre seus planos está estudar e conseguir os bens de consumo que 
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almeja: “Daqui a 5 anos eu me vejo estudando, né, como sempre. Ter uma casa boa, um 

carro próprio”. Ela afirma que pretende “ir em festas, porque daqui a 5 anos eu vou estar de 

maior, então pode, e é isso”. Ela sonhava com liberdade e autonomia. 

 Sobre o lugar onde pretende morar ela ressaltou que as gravuras disponíveis não 

foram ideais para demarcar seus desejos. “Eu também não encontrei muitas opções nas 

revistas, mas eu quero morar em mais ou menos isso, onde eu colei, e onde eu encontrei 

conforto, segurança. E bonito também, em um lugar onde eu me sinta bem”. A casa, para os 

jovens pesquisados, é um símbolo de potência, uma conquista do seu espaço no mundo, 

conforme dito. 

 D destaca que pretende cursar uma faculdade e que almeja o casamento. Ela diz: “eu 

me vejo fazendo uma faculdade. Eu também botei a imagem de dois casais, porque eu quero 

me casar”. Todos riem quando eu pergunto: “Daqui a 5 anos já vai querer se casar?”. E ela 

responde que sim, “mas com um homem rico, claro. Ter meu próprio carro e ser bem-

sucedida”. Para Dávila, a dimensão profissional é importante, mas ela também destaca 

outras dimensões em seu projeto de vida, que é a sua dimensão afetiva. D é seguidora de 

uma igreja evangélica, o que pode explicar a dimensão que o matrimônio tem para uma 

“mulher da igreja”. Além disso, ela sonha com um homem rico que possa concretizar todos 

os seus desejos de consumo, a exemplo da casa dos seus sonhos. Desse modo, o futuro lugar 

de morada está simbolizado no desejo de possuir a casa própria, que é um dos seus sonhos 

de consumo: “Eu quero ter uma casa muito linda, e assim, eu quero ter isso através do meu 

esforço, quero ser independente e quero ter um lugar que todos se admirem de mim”. O 

sonho de possuir um espaço seu surge em um discurso, aparentemente contraditório, pois, 

ao mesmo tempo que ela sonha em casar com um homem rico, ela não pensa em ser 

dependente deste, ela quer ser admirada e respeitada por seus pares, quer possuir bens de 

consumo através de seu esforço. 

 Os jovens esperam pelo reconhecimento e, através dos estudos, lutam para terem o 

seu lugar no mundo, viabilizado através de sua inserção no sistema produtivo. É o desejo que 

mobiliza a construção dos seus projetos de vida. Desse modo, desejo e propósito são os 

requisitos que, concomitantemente à subjetividade de cada um, sua biografia, sua 

identidade e o “campo de possibilidades”, servirão de base para a materialização dos 

projetos de vida desses jovens. 
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 Além disso, conforme salientou Machado (2001), todo projeto, entendido enquanto 

característica peculiar do ser humano, também pressupõe ilusões e devaneios, que são, para 

ele, “instâncias anteriores ao projetar propriamente dito” (p. 9). A ilusão, nesse caso, seria, 

ao mesmo tempo, a esperança de um resultado positivo ou um espírito otimista mobilizador 

de ações. Meus interlocutores, nesse sentido, se concentraram em descrever seus sonhos ou 

suas “ilusões”, que para o autor seria uma fase anterior ao projeto, que por sua vez exigiria 

ações mais planejadas. Talvez por isso, em suas narrações, senti a ausência de maiores 

informações sobre os meios para o seu alcance. Era como se, para eles, o futuro fosse 

previsível e obedecesse a uma linearidade, marcada por causalidades e ações encadeadas: 

dedicação aos estudos, que garantiria uma carreira profissional promissora, que por sua vez, 

viabilizaria seus desejos de consumo. 

 Por outro lado, há que se considerar, do ponto de vista da análise das narrativas, que 

a fala nem sempre expressa nossos verdadeiros sentimentos. A fala diz, muitas vezes, o que 

achamos que é interessante para o outro saber ou pensar sobre nós. A fala diz o que 

queremos dizer, uma parte do que achamos que deve ser registrado. O homem seria um 

representante dele mesmo na cena cotidiana da vida, sendo que a linguagem poderia ser um 

dos seus instrumentos de “fachada” (GOFFMAN, 2012). Percebi entre os jovens que estavam 

cursando o Ensino Médio uma preocupação em transmitir a ideia de que estavam se 

preparando para o futuro e que este seria promissor porque eles se dedicavam aos estudos. 

 Desse modo, o fato de estudarem em uma escola profissionalizante e cujo canal de 

inserção seria uma seleção dos considerados melhores190 funcionava, para eles, como um 

fator de distinção (BOURDIEU, 2007) perante os demais membros da comunidade discente e 

não discente. Aqui caberia uma reflexão a partir do conceito de “habitus” (BOURDIEU, 2005), 

que significaria a vinculação das práticas ou legados disseminados por um dado grupo (nesse 

caso a escola representada por seu corpo docente e diretor), representando, portanto, não 

só a introdução de valores como a propagação destes, refletindo nos projetos juvenis 

também os desejos da escola e dos pais, que ambicionam um futuro promissor,  

preferencialmente desvinculado do trabalho na roça. 

                                                      

190 Para acessarem a escola Flávio Grangeiro, os estudantes devem se inscrever e apresentar os seus boletins 
escolares. Serão selecionados os que demonstrarem melhor perfil escolar medido pela notas obtidas. 
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 De todo modo, não é possível desconsiderar que as expectativas dos jovens em 

ascender socialmente via escolarização estão inscritas em uma lógica do presente, 

construída especialmente durante o Governo Lula, quando testemunhamos a 

expansão/democratização/interiorização do Ensino Médio e do Ensino Superior no Brasil, o 

que não acontecia em relação às gerações passadas, quando estudar era considerado “um 

luxo”, um privilégio de poucos. Considerar essa possibilidade de ascensão social ou 

mobilidade em termos de renda, não deixa de ser uma esperança, um alento para quem 

mora no interior e que sonha com um futuro longe da agricultura. 

 Contudo, o futuro projetado pela escola, considerando o universo dos jovens 

pesquisados, pode não levar em consideração as condições objetivas de cada um. É 

oportuno destacar aqui as reflexões dos educadores Leão, Dayrell e Reis: “*...+ 

Independentemente do sexo, da idade, da origem social ou das experiências sociais vividas, é 

a sua condição de aluno, quase sempre na sua dimensão cognitiva, que irá informar a 

compreensão que o professor ou o pesquisador constrói desses atores” (2011, p. 1068). 

 Através dos diálogos com esses jovens foi possível perceber que eles não refletem ou 

não expressam uma preocupação com a conjuntura social e econômica, que inclusive pode 

inviabilizar seus sonhos. É como se eles só esperassem “as vantagens” que o ensino pode 

ofertar e como se a ascensão social só dependesse deste e de seus esforços, não 

identificando causalidades pertinentes ao capitalismo flexível, sendo uma delas o fracasso 

(SENNET, 2002). 

 

Reencontrando os jovens da Oficina de Imagens 

 Tive a oportunidade de reencontrá-los em 12 de outubro do ano de 2017, um ano e 

cinco meses após a realização da oficina. Pedi a M que reunisse a turma para que fizéssemos 

um vídeo sobre o Perímetro, segundo já informei. Todos se fizeram presente, exceto D, que 

não estava em casa. Percorremos com eles alguns espaços representativos do lugar onde 

eles moram e aproveitamos para conversar sobre a vida deles. A M estava cursando o último 

ano do ensino médio e estava estagiando na Associação dos Irrigantes. Ela relatou sobre suas 

expectativas em relação ao ENEM, que aconteceria em breve. Seu ideal de futuro 

permanecia o mesmo: queria ir para Fortaleza estudar e crescer na vida. 

 Quanto à V, estava cursando o primeiro ano do Ensino Médio na escola 
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profissionalizante e também estava empolgada com os estudos e seus projetos de cursar 

uma faculdade. G me disse que não passou no ENEM para uma universidade pública, mas 

que não desistiria. No momento estava trabalhando como “jovem aprendiz” na Ypióca: “eu 

tô na Ypioca. É um contrato de um ano e pode renovar, depende do meu desempenho. Eu 

me inscrevi no ENEM para fazer uma faculdade no ano que vem. Se renovar com a Ypioca eu 

quero conciliar o tempo entre estudar e trabalhar”. Eu perguntei se ele iria para Fortaleza e 

ele respondeu que “depende”, mas provavelmente seria Fortaleza por conta da distância, ou 

seja, daria para conciliar com o trabalho, segundo ele. Perguntei sobre o curso que faria e ele 

respondeu que seria administração, provavelmente influenciado por sua condição atual de 

estagiar em uma grande agroindústria: “a Ypióca é uma empresa conhecida mundialmente”. 

Ele falou que seu estágio é importante pela experiência que proporciona. E relatou que 

espera passar em uma universidade pública, mas se não for possível, fará uma faculdade 

particular. 

 O mais empolgado de todos continuou sendo M. Ele relatou que estava no terceiro 

ano e que estava conciliando os estudos com o estágio. Disse que estava inscrito em três 

vestibulares e que provavelmente teria que sair do município para estudar o curso que 

almeja, pois em Paraipaba, segundo o mesmo, existe uma faculdade (que ele chama de 

Universidade do Vale do Acaraú, UVA, mas que provavelmente trata-se de cursos de 

extensão oferecidos por Institutos) que não oferece os cursos que eles desejam. 

 Conforme já analisei, há na narrativa dos jovens uma valorização dos estudos como 

uma espécie de “trampolim” para se alcançar o sucesso profissional. Mas esse projeto não é 

hegemônico entre os jovens do Perímetro: “Tem muitos perto da gente que escolheram 

outra vida. Eu nem queria falar nisso, mas é droga, roubo. Aqui a gente presenciou pessoas 

de perto da gente participando de crime. Isso é muito doloroso”. O jovem acredita que isto 

ocorre pela falta de motivação e “muitas vezes é a mente fraca, que se deixa levar por 

influência”. Determinadas pessoas, segundo ele, têm o poder de “persuadir” esses jovens a 

entrarem no “mundo do crime”. V entra no debate e diz que também “é a facilidade que eles 

veem em ganhar dinheiro, de querer crescer na vida a partir de coisas erradas”. 

Surpreendeu-me a maneira como esses meninos sentem e analisam a situação de outros 

meninos que entram na criminalidade, embora saibamos que se trata de um assunto muito 

complexo e que não tenho a pretensão de analisar nesta pesquisa, mas que também foi um 



533 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

tema que pulsou em muitas conversas, seja com jovens, adultos ou velhos. 

 Em se tratando dos projetos de vida dos jovens sujeitos deste estudo, é importante 

considerar que não se trata de processos lineares ou únicos. Conforme destacou os estudos 

de Alves e Dayrell, “realizamos projetos diversos simultaneamente e o fazemos em 

movimentos de ida e volta, de avaliação e reavaliação das nossas ações, orientando-nos por 

metas que foram atingidas (ou não) e por perguntas que foram respondidas (ou não)” (2015, 

p. 378). É assim que esses jovens vão tecendo suas trajetórias. G, por exemplo, queria fazer 

engenharia civil, mas surgiu a oportunidade de fazer um estágio extracurricular numa grande 

agroindústria e ele resolveu “pegar a oportunidade”. Ele “deu um tempo” no projeto da 

faculdade e conciliou o desejo de estudar com a oportunidade de trabalho e, inclusive, 

trocou a opção de curso para administração, mais compatível com o momento presente e 

seus “campos de possibilidades”. É dentro desse campo de incertezas e descontinuidades 

que os projetos destes jovens são elaborados, num incessante movimento de ida e retorno, 

embalados pelas contingências do tempo presente. 

 

Considerações finais 

 Embora os jovens pesquisados morem em um espaço rural, eles não se identificam 

com profissões ou não almejam um futuro vinculado ao mundo rural. Eles sonham com a 

cidade grande. Embora seus pais e avós tenham uma tradição vinculada à agricultura, eles 

tomam essa experiência como parâmetro de negação para buscarem um futuro profissional 

diferente. Ao contrário dos pais, que têm uma profissão considerada socialmente inferior e 

cultivam uma vida “simples”, eles almejam uma ascensão social para “dar uma vida melhor” 

aos pais, mesmo que sua fonte de renda atual (que pagou o celular e que garante alguns 

poucos “luxos”) provenha da agricultura. 

 Trata-se de jovens que não “ajudam” no cuidado do lote (ou outro espaço agrícola) 

e nem nos cuidados de casa, tarefa geralmente exercida pelas meninas. Eles não têm tempo 

disponível para isso, assim como me contou Dona Teresa em relação à sua neta, que “estuda 

o dia todo” na escola profissionalizante. São jovens que romperam, ainda que seja 

provisoriamente, com a tradição da agricultura familiar, são jovens que não têm 

responsabilidades com a provisão da família e que assumem, exclusivamente, apenas os 

estudos como obrigação.   
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 Os projetos desses jovens, portanto, representam o desejo de transformação e 

ruptura, ou seja, embora eles gostem de suas casas, de sua comunidade, dos amigos e dos 

laços de solidariedade construídos, eles não querem reproduzir os modos de vida de seus 

pais e entendem que suas pretensões só poderão ser efetivadas nos grandes centros 

urbanos. A permanência no campo, já sinalizada neste exige uma reflexão sobre os 

significados do mundo rural. O mundo rural não pode ser reduzido a um espaço de produção 

agropecuária (MENDES, 2018). Os jovens pesquisados, muitas vezes, buscam outros espaços, 

por falta de condições de realizar os seus projetos no seu lugar de origem, uma  busca, 

muitas vezes, é inviabilizada pelas condições objetivas de cada um, conforme já disse, 

obrigando-os a tecer outras trajetórias. 
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“PELO MENOS SÃO TRABALHOS QUE SE RETROALIMENTAM”: ENTRE FAZER QUADRINHOS 
E OUTRAS ARTES. REFLEXÕES SOBRE GERAÇÃO, CRIATIVIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO191 

 
Deyse de Fátima do Amarante Brandão192 

 
Resumo 
O ato de desenhar assume uma extensão criativa de profissionalização, exigindo-se uma maior fluidez e 
dinamismo diante de atuações artísticas que se tornam capitalizáveis, vendíveis. Com isso, este trabalho analisa 
a trajetória laboral de duas jovens quadrinistas que através de suas narrativas, tem-se o objetivo de 
compreender os relatos de suas experiências na forma como desempenham outras subjetividades, ao buscar 
trabalhos que se retroalimentem para garantir suas sobrevivências profissionais. 
 
Palavras-chave: Trajetórias; Narrativas; Desenho; Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho compila a realização de um texto etnográfico parte da pesquisa 

que realizo no Doutorado em Antropologia. Este texto é assim, um recorte das discussões a 

respeito de trajetórias de artistas e produção de quadrinhos, tendo como foco o cenário de 

trabalho informal que perpassa aqueles que fazem da prática artística uma forma de ganhar 

dinheiro. Assim, trago algumas reflexões do universo do desenho como uma prática de 

trabalho, concentrando-se nas narrativas de duas jovens quadrinistas, com formação 

universitária, brancas, de idades entre 30-38 anos, uma residente da cidade de João Pessoa 

(PB) e a outra da cidade de Natal (RN).  

Ambas tem na arte do desenho o estímulo de uma oportunidade que “se abre como 

possibilidade para virar trabalho, libertando-se do dique do passatempo ou do hobby” 

(ALMEIDA; EUGENIO, 2011, p. 13). Através de suas narrativas, tem-se o objetivo de 

compreender os relatos de suas experiências, seus discursos e referências particulares de 

construção de suas trajetórias artísticas como forma de ocupação laboral. Neste sentido, 

estas quadrinistas desempenham outras subjetividades, resultado das diversidades de 

                                                      
191

 Trabalho aprovado no Grupo de Trabalho Antropologia das práticas juvenis, da VI REA. O presente trabalho 
foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – 
Código de Financiamento 001. 
192

 Doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Mestre em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba e Bacharel em 
Comunicação pela mesma instituição. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnografias Urbanas e 
membro do Núcleo de Antropologia Visual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientadora: Prof. 
Dr.ª Lisabete Coradini.  
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domínios e realidades, tendo como dentre outras características, exercer atividades laborais 

em situações de incertezas, informalidades, autonomia e colaboração.  

Ao focar nas trajetórias destas quadrinistas privilegiam-se os caminhos, os percursos.  

Assim, nas narrativas aqui apresentadas, pretende-se entender os sentidos dos seus relatos 

em suas experiências narradas.   

 

Como meio de expressão, a narrativa daria forma e temporalidade à experiência, 
sem a dicotomia entre a percepção e a conceituação do mundo, sem partir de uma 
totalidade pré-fixada – como na dicotomia indivíduo e sociedade, por exemplo. 
(KOFES, 2015, p.35). 

 

O exame em suas experiências narradas permite evidenciar como o fazer quadrinhos 

torna-se um “campo de possibilidades” (VELHO, 2003) com alternativas possíveis de fluidez e 

flexibilidade laboral. Percebe-se uma tendência contemporânea dessas flexibilizações, 

sobretudo nas áreas artísticas ao conceber estilos de vida abertos a projetos situacionais.   

Convém desde já explicitar o entendimento do termo trabalho dentro deste 

contexto. Aqui, trabalho tem a ver com uma condição sempre em devir, que evocam saberes 

e fazeres que sistematizam suas trajetórias no mundo do trabalho artístico. O ato de 

desenhar – isso por que o preceito primário de fazer quadirinhos é saber desenhar - assume 

uma extensão criativa de profissionalização, exigindo-se uma maior fluidez e dinamismo 

diante de atuações artísticas que se tornam capitalizáveis, vendíveis. Assim, trabalhar com 

quadrinhos/ trabalhar desenhando são experiências laborativas que capturam criatividades 

e produtividades de seus criadores que tentam se ordenar em “ocupações simultâneas” 

(ALMEIDA; EUGENIO, 2011) em prol de sua estabilidade financeira.  

De acordo com Borges e Farias (2017), “o mundo do trabalho artístico é marcado 

pela desregulamentação, a volatilidade, o descompasso entre a oferta de mão de obra e a 

oferta de postos de trabalho e das desigualdades das recompensas” (p. 337), no entanto, 

ainda assim, sua escolha tem se tornado atraente para diversas gerações. Especificamente o 

trabalho com quadrinhos engajou desde os anos 70, uma geração de universitários (geração 
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mimeógrafo193) dispostos a produzirem seus próprios fanzines de quadrinhos, vendendo-os 

em festas, bares e ruas. Quando não era isso, alguns jovens reuniam-se em bibliotecas ou 

em universidades para produzirem suas próprias revistas em quadrinhos.  

No final do século XXI uma outra geração, mais conectada com as novas tecnologias 

digitais se unem a coletivos de jovens quadrinistas, afim de produzirem suas próprias 

histórias, desta vez no formato webcomic194. O que se observa portanto, é que há nesta área 

de trabalhar com quadrinhos, um divisor geracional pautado pelo uso das tecnologias e 

formas de desenhar, ou seja, nas ferramentas de usos de produção de quadrinhos. 

 No entanto, àqueles que foram da geração mimeógrafo e que ainda atuam neste 

ramo, precisaram se adequar as novas ferramentas de produção (mesa digitalizadora, lentes 

de aumento, uso de softwares de imagem, etc.), num contínuo desenvolvimento de 

habilidades técnicas, motoras, cognitivas. Sobre este desenvolvimento contínuo de suas 

práticas adequando-se ao mercado, é possível observar que o artista está numa permanente 

tarefa de se autogerir, ou melhor, numa gestão de si constante. 

Neste sentido, nas gestões de si, os trabalhadores artísticos incorporam de forma 

discreta, os valores da acumulação flexível em nome da liberdade e da autonomia por meio 

de projetos em suas lógicas nômades. Em outras palavras,  desenvolvem estratégias nas 

formas de vivenciar suas experiências em relação às práticas artísticas, naquilo que Lopes 

(2013) chamou de artistização do capitalismo. 

 
a artistização do capitalismo pode ser encarada como uma fórmula adaptativa que 
lhe permite mobilizar os trabalhadores criativos, doravante essenciais para a 
produção, circulação e destruição de mercadorias em regime de acumulação 
flexível. Todos esses trabalhadores, enfim, que fazem do seu quotidiano uma obra 
de arte, antes mesmo de fazerem as obras de arte, e que constituem hoje um 
núcleo relativamente numeroso e central do novo pessoal dos serviços com forte 
pendor intelectual e científico, juvenilizado e tendencialmente precário. Não 
falamos, pois, apenas, do violoncelista, do escultor, do pintor ou do escritor. 
Falamos, também, de todos os técnicos superiores que trabalham na criação de 
conteúdos e no manuseamento de informação, frequentemente para grandes 
grupos econômicos globais (LOPES, 2013, p.  

                                                      
193

 Movimento cultural formado em sua maioria por jovens universitários em meados dos anos 70, abarcando 
diversas artes, como literatura, poesia, música, teatro, artes visuais. O movimento inspirou-se nos ideais da 
contracultura e remete principalmente a formas alternativas de produção e publicação de impressos, 
produzidos em máquinas de mimeógrafos que  possibilitavam pequenas tiragens de cópias. 
194

 Tipo de quadrinho desenvolvido para ser lido em formato digital ou em plataformas da internet. 
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Podemos perceber então, que este novo cenário, pós-moderno e com fortes 

consequências às subjetividades humanas (e neste caso as juvenis), sobretudo no que cerne 

ao regime de acumulação flexível, caracterizado pela flexibilização, precarização e 

desigualdades econômicas, faz de todo trabalhador (e ai incluímos os profissionais de arte) 

profissionais adaptáveis que vivem na condição de um artista que se autoproduz e se 

autogerencia no mundo artístico por meio de capacitações e trabalho qualificado. Assim são 

as interlocutoras deste estudo, gerenciadoras de sua própria arte, desenhistas, com 

formação em nível superior, consistindo-se em suas duplas ou triplas pertenças como 

desenhista, tatuadora, ilustradora e outras (in)definições.  

 

Do que se pode e do que se quer: possibilidades de autonomias táticas 

Este tópico pretende realizar uma reflexão a partir da trajetória da quadrinista 

Paloma, de 38 anos, moradora da cidade João Pessoa. O seu ponto partida do envolvimento 

com as artes surgiu de uma escolha, a busca por uma formação institucionalizada, 

simbolizada pelo curso superior em Educação Artística na mesma universidade em que a 

irmã já tinha uma experiência de ensino. Paloma terminou o curso superior de Educação 

Artística, hoje Artes Visuais, e continuou realizando outros cursos de formação, participou de 

um projeto de extensão na universidade (UFPB). Também, depois de formada, trabalhou 

numa empresa de móveis planejados, em que dividia suas funções como secretária e 

fazendo maquetes eletrônicas.  

Em março de 2019 eu e Paloma marcamos uma conversa pessoal. Ela foi umas das 

minhas interlocutoras desde a minha primeira pesquisa sobre este universo de quadrinhos, 

realizada para o Mestrado em Antropologia, em 2013. Considero o papel social de Paloma 

fundamental para a minha entrada em campo, nesta segunda fase de pesquisa, mais 

aprofundada. Por termos criado uma relação de amizade, que, embora com poucos contatos 

pessoais (algumas vezes nos cruzávamos por algum evento de quadrinhos na cidade), a 

dimensão do uso de redes sociais (Facebook) impulsionavam a uma interação contínua entre 

nós. Ali pude acompanhar seus projetos de trabalhos, os desenhos que ela fazia, suas 

construções de si como artista.  
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Na nossa conversa, debatemos sobre a importância social do desenho e ela chamou 

atenção em como o artista hoje deve ter a percepção para se auto gerir, ou seja, aquele que 

desenha deve desenhar (no sentido de traçar um plano, um delineio) uma forma de 

gerenciar seu trabalho, nas situações em que devam exercer múltiplas competências. Em 

uma de suas narrativas me dizia que “no trabalho do artista, é fundamental que ele saiba se 

auto gerir, saber como deve viabilizar seu trabalho, qual vai ser o custo, a impressão, o 

registro de sua marca, a editora, os cálculos de custo, sabe?” E continua: “O que falta pra o 

artista é informação de como se fazer, de como gerenciar seu próprio trabalho”. 

Há assim, uma emergência contemporânea manifestada “(...) na pessoa distribuída 

de um criador que se entende como posição na relação, como agenciador de suas próprias 

habilidades singulares” (EUGENIO, 2012, p.213). Mas esta gestão nem sempre é planejada, 

delineada tal qual ela mesma sugere conseguida por meio de “informações”, mas parte de 

certos “regimes de formação e conhecimento que são, sobretudo, situacionais” (ALMEIDA; 

PAIS, 2012, p.10).  Em outra ocasião pedi para que ela própria escrevesse sua trajetória, 

contando-me suas escolhas artísticas e profissionais195, no qual ela elenca a importância de 

suas experiências múltiplas, num sentido de buscar harmonizações do que se pode e do que 

se quer: 

Eu tive que por 10 anos, dos 20 aos 30 anos, por ai, harmonizar o que eu podia 
estudar e o que eu queria realmente estudar. E o que eu poderia trabalhar com 
desenho no que eu realmente queria trabalhar desenhando. Eu não digo que este 
intervalo do sonho da adolescência dos 13 anos aos atuais 38 anos com conquistas 
realizadas foi tempo perdido. Eu aprendi muita coisa e adquiri conhecimentos 
importantes para a atuação no mercado de quadrinhos.  
Por exemplo, de 2008 a 2010, trabalhei numa empresa de móveis planejados 
chamada SobMedida, tenho maior alegria e carinho pelos sócios e proprietários 
dela. Trabalhava na parte de secretariado, organizando a agenda de produção do 
escritório e da marcenaria e fazia maquetes eletrônicas em 3D no AutoCAD. A 
princípio, nada haver com histórias em quadrinhos. Porém tem tudo haver: no 
quesito secretariado, aprendi a me organizar nas informações, documentações, 
protocolos técnicos e trabalhistas, questões orçamentárias, cálculos de produto, 
organização e sistemática de produção, legislação trabalhista, Receita Federal, 
câmbio e comércio e muitos outros setores das atividades mercadológicas, em que 
eu vejo muitos colegas e amigos com dificuldades de individuação profissional por 
falta destes conhecimentos.  

                                                      
195

 O pedido da escrita foi feito com um objetivo específico: para a publicação de um livro no qual eu fui 
convidada a participar escrevendo a respeito de alguma artista mulher. Como o tempo de Paloma, na época, 
estava muito escasso, devido a alguns projetos que ela tinha aceitado (contratos de ilustrações) e que 
precisava cumprir no prazo, o recurso dela própria escrever sobre si foi utilizado como estratégia metodológica.  
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Ou não ensinaram a eles, nem a escola, nem a família, e/ou não tiveram a 
oportunidade de aprender na prática como eu tive. E aí com essas experiências, 
nos empregos que tive, nas pradarias do desenho e sua gigantescas possibilidades, 
eu ganhei segurança pra ousar ser profissional liberal com CNPJ e trabalhar no 
mercado de produção de desenhos num país que não valoriza as Artes, Cultura e 
Educação. (Relato concedido em 20 de maio de 2019). 

 

Percebe-se que no exercício de múltiplas experiências é necessário manter uma 

harmonização entre o que se pode e o se quer, entre trabalhar com desenho e trabalhar 

desenhando. Trabalhar com desenho implica em fazer o que se pode, da maneira como 

pode. Trabalhar desenhando implica em fazer o que se quer e como quer. Ter a decisão de 

se tornar uma profissional liberal talvez, neste contexto, é a própria metáfora desta 

constante harmonização. Harmonização que se busca por meio de ser desenhista, mas 

também da noção maior do que é ser profissional liberal que trabalha com arte.  

Os conhecimentos acumulados ao longo de uma experiência em constante formação 

no terreno artístico são acionados, dependendo das oportunidades em devir. Aproximo-me 

das contribuições de Maria Isabel Mendes de Almeida e Fernanda Eugênio (2011) diante das 

reflexões em torno no cenário contemporâneo das ocupações de trabalho pelos jovens. 

Cada agir é uma forma de se modular de acordo com as circunstâncias, em que o acúmulo 

de atividades torna-se “uma das táticas empregadas nesse funcionamento por projetos que 

se viabiliza no novo agente criativo contemporâneo” (ALMEIDA; EUGÊNIO, 2011, p. 18). 

Ainda na narrativa da interlocutora, seu agir permitiu que ela própria se modulasse às 

circunstâncias.  

Fernanda Eugênio (2012) levanta algumas questões a respeito da criatividade 

contemporânea, enfatizando um modelo emergente colaboracionista, prevalecendo os 

modos de se pensar e de se fazer em diversas “modulações de ocupação” (ALMEIDA; PAIS, 

2012), encontrando duplos movimentos de subjetivação e experiências compartilhadas. Nas 

palavras da autora, os jovens atuam num funcionamento de liberação e astúcia, ao negociar 

modos de pensar e fazer num cenário pautado pelo valor da criatividade, da imaginação e do 

lúdico em conexão com o capital, projetando novas normatividades e contaminações entre 

criatividade e produtividade. 

Além disso, precisam lidar com as incertezas, desenvolvendo estratégias de múltiplas 

modulações de ocupações que dialoguem com suas áreas artísticas, ao passo que devem 
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também desenvolver uma rede de colaboração artística (terem amigos que indiquem 

trabalhos, por exemplo) e uma forte atuação no mundo da Internet.  Neste sentido, muitos 

dos pedidos de desenhos ou contratos de ilustrações para outras pessoas acontecem em sua 

primeira via de acesso pela Internet: a pessoa interessada vê o portfólio disponível em algum 

site ou mídia social do desenhista e realiza alguns 

69 contatos e fecha-se o trabalho. Tudo é resolvido online As ilustrações que Paloma fez por 

exemplo, para fazerem parte de um livro de RPG (Role Playing Games) seguiu esses passos.  

O convite foi feito de forma online pelo Facebook, deu-se um prazo para que ela 

fizesse os personagens baseados em um roteiro e depois aqueles desenhos eram 

digitalizados e enviados. Em uma entrevista para o site Letra Impressa196, Paloma conta da 

experiência que foi ter realizado estas ilustrações sobre a cultura africana para um livro de 

RPG. Não cabe aqui reproduzir a entrevista, mas num trecho de sua entrevista que diz que 

todo artista precisa ter um “portfólio online atualizado pra apresentar e se apresentar no 

mercado e para as pessoas”. Ela continua: “e esteja também nas redes sociais; porque hoje, 

é através destes que você será visto e os futuros cliente o procurarão”. Nessa perspectiva, 

estar no mundo virtual/online potencializa o conhecimento do seu trabalho para outras 

pessoas, possibilitando o acesso distribuído de suas artes, sob várias visualizações. São estas 

plataformas digitais e online seus espaços de trabalho, fazendo parte de um circuito 

globalizado de troca de informações e vitrinização de suas artes. 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Sequência de elaboração de desenhos postados.  
Ilustração de Paloma 

 

                                                      
196

 Disponível em https://letraimpressa.com.br/index.php/2019/02/15/entrevista-com-paloma-diniz/. 

Acesso em: 10 de agosto. 2019. 
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Fonte: Facebook de Paloma 

 

As sequências das imagens acima fazem parte do processo de formação de uma 

personagem que Paloma criava. Mostra-se ao seu público, como também aos seus pares o 

processo de produção, indicando as etapas, os materiais, as dificuldades e as instruções de 

realização. Casos como estes se assemelham aos usos que os tatuadores também fazem das 

redes sociais para demonstrarem suas artes. Isso foi debatido por Ferreira (2012) em seu 

artigo “Das belas-artes à arte de tatuar: dinâmicas recentes no mundo português da 

tatuagem”, em que reflete sobre os usos das mídias sociais pelos tatuadores portugueses. O 

autor fala das visibilidades sociais que o mundo da tatuagem vem adquirindo em Portugal, 

tornando-se evidentes novas formas de conexão e interação social, sejam locais ou globais, 

passando a ser evidente uma cultura de partilha de resultados, métodos, processos de 

criação. De acordo com Ferreira: 

Para que a existência do tatuador seja notada no mundo real e o seu trabalho 
tenha aqui consequências. É actualmente [sic.] necessária uma constante 
visualização de seus mais recentes e melhores trabalhos no mundo virtual. (...) as 
circunstâncias contemporâneas do mundo português da tatuagem exigem de seus 
actuantes [sic.] a constante visualização e actualização [sic.] do seu trabalho 
(resultados e processos), promotor de um constante diálogo e acompanhamento 
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interpares em diversos pontos do globo, através das redes sociais virtuais (como o 
MySpace, Hi5 ou o Facebook) e de outros meios disponibilizados pela internet 
(como o Fotolog) (FERREIRA, 2012, p.60).  

 

Em parte, as considerações de Ferreira são relevantes para se pensar numa cultura 

de partilha, de conexões e interações que são mantidas ou criadas quando se viabiliza o 

processo/criação. No entanto, Ferreira aborda a Internet como um espaço a parte deste 

universo da tatuagem, em que o tatuador só “existe” e é notado “no mundo real” se fizer 

parte desse mundo virtual. Entendemos que a Internet não é terreno estrangeiro para os 

quadrinistas, tornado-se outro mundo, mas sim um mundo complementar de suas práticas 

em que é possível entender suas experiências situadas, fluxos que permeiam suas conexões 

em contextos multilocais.  

Vemos então através do caso de Paloma, um tipo específico de exercício laboral 

criativo, em que há um investimento em formações artísticas (cursos de capacitação, curso 

superior universitário) que se desenvolve numa capitalização de competências e 

capacitações utilizadas como “ponto de partida para as aquisições de outras competências e 

partilhando-as entre várias áreas de intervenção gráfica” (FERREIRA, 2012, p. 87). Isso pode 

ser observado naquilo que AnaLu chamou de “trabalhos que se retroalimentam” ao se 

referir as suas atividades laborais de quadrinista, artista visual e tatuadora. É o que será 

melhor explorado no tópico a seguir. 

 

“Pelo menos são trabalhos que se retroalimentam né?”: as ocupações laborais de Ana. 

Com trinta anos, muitas tatuagens espalhadas pelo corpo e com cabelos curtos e 

claros revejo Ana Luiza, mais conhecida pelo seu nome artístico AnaLu. A última vez que a vi 

foi em setembro de 2017 quando estive em seu estúdio para conversar sobre o seu trabalho 

e me apresentar pessoalmente. Nosso encontro aconteceu em seu estúdio de tatuagem, 

localizado num bairro de classe média – Ponta Negra – da cidade de Natal (RN).  

Este primeiro encontro foi breve, mas serviu para que pudéssemos nos conhecer 

para além de outras espacialidades. Após esse dia, adicionei-a no Facebook. Meu segundo 

encontro pessoal com ela ocorreu em 2019, após ter entrado em contato para marcar uma 

entrevista inicial, de maneira formal, com um roteiro semi estruturado. Ela aproveitou a 

ocasião para me convidar a participar de um projeto de extensão no qual frequentava sobre 
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histórias em quadrinhos, na UFRN. Em 2013, Ana lançou seu primeiro livro de quadrinhos 

chamado Ana e o Sapo em um evento em Belo Horizonte, o FIQ (Festival Internacional de 

Quadrinhos), primeiro evento de grande porte de quadrinhos que ela participara. A criação 

do seu primeiro livro em quadrinhos chamado Ana e o Sapo partiu de uma iniciativa ainda na 

adolescência, quando desenhava, mas somente após o término de sua primeira graduação, 

em Arquitetura e Urbanismo, que decidiu publicar seus desenhos. 

Vinda de uma família de base classe média, com formação no ensino básico em 

escola particular e no ensino superior feito no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

desde pequena Ana estava inserida em universos artísticos, mantendo um contato com 

pessoas das artes, em suas diversas expressões: pintura, dança, desenho, música, como é 

possível perceber em sua narrativa: 

 

Eu sempre desenhei e sempre gostei muito de desenhar e ai meus pais sempre 
estimularam muito. Eu acho que meu primeiro curso eu tinha uns 7 pra 9 anos de 
idade e já era um curso bem formal assim, eu acho que aqui em Natal.  Meu 
primeiro curso formal eu era bem pequena. Eu lembro assim, precisamente, que eu 
fiz... Eu copiei um desenho da Bela e a Fera e ai meus pais ficaram bem 
impressionados, eu acho que a minha mãe tem esse desenho guardado até hoje. 
Minha mãe é essa pessoa que data e guarda tudo.  E ai eu comecei a fazer um 
curso com um amigo deles que era artista plástico, mas ele dava aula bem pra 
adulto assim. Eu ia pro Ateliê dele, eu acho que num sábado, e tinha tipo, várias 
senhoras pintando telas e estudando natureza morta e eu estudava natureza 
morta. Só tinha eu de criança. Era meio que uma aula particular que ia se dividindo 
pra todo mundo... Mas o que aparecia minha mãe me colocava. Minha mãe ela é 
entusiasta das artes, ela gosta muito, não desenha, nem meu pai também não. Mas 
sei que tem alguns artistas na família pelo lado do meu pai. Ah, tem uma prima 
formada em artes, que é professora. Minhas tias... muito do artesanato. Minha avó 
por parte de mãe, me ensinou a bordar, mas é  essa coisa do artesanato né? E 
minha mãe... Ela sempre se interessou por arte, por musica, ela tinha uma tia que 
tinha muito contato com produto cultural mas ela não produzia. (Entrevista 
concedida em 27 de agosto de 2019).  

  

Ter o estímulo dos pais, frequentar aulas num ateliê, ir às aulas de balé, ter outras 

pessoas na família que são artistas, ter tias que fazem artesanato, ter referências de pintores 

em sua casa, ter acesso à leitura de gibis. A primeira instituição, a família, constitui uma 

herança na formação dos interesses da interlocutora. No seu ensino médio, ela já 

desenhava, com os conhecimentos acumulados resultantes dos seus cursos de desenho e 

pintura. Em 2013, ela aproveitou uma oportunidade, através de um amigo que a indicou 

para uma outra amiga que estava montando uma editora e precisava de pessoas que 
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tivessem histórias prontas ou algum projeto que quisesse publicar. Assim, viu uma boa 

oportunidade de materializar seu desenhos em papel, já que na época ela apenas postava 

seus desenhos numa plataforma digital de fotografias, o Fotolog197.  

Sobre a experiência de publicar seus desenhos, ela conta:  

 

Quando eu vendia eu passava o dinheiro pra editora pra receber meu dinheiro de 
volta. Mas quando eu vi que tava desorganizado e que meu dinheiro não tava 
sendo repassado, que não sabia onde e nem o que tinham vendido dos meus  
livros, eu parei de devolver o dinheiro, simplesmente ficava com 100% . E hoje eu 
nem vejo mais livro como alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu vejo como eu 
querer registrar o meu trabalho e vou investir nisso. Eu quero continuar nem que 
seja com um pezinho ali nos quadrinhos, então eu quero manter uma publicação. 
Nem que seja de vez em quando e tá aqui com minhas coisinhas, sabe? (Entrevista 
concedida em 27 de agosto de 2019). 

 

Naquele momento, publicar numa editora foi a solução emergente para tornar viável 

a realização de um desejo, realizar o que se gosta de fazer. No entanto, entende-se o papel 

de colaboração com a editora um ponto de partida que serviu para que ela encontrasse 

sentido em publicar impresso o seus quadrinhos, fazendo-a visibilizar as consequências e 

ações dessa escolha. Não se decide parar de fazer quadrinhos por conta de experiências mal 

sucedidas, até por que a iminência de surgir uma grande história permite-se que se flerte 

com essa prática de maneira liminar. No caso de Ana, ela não elege os quadrinhos como 

atividade laboral principal, mas sim a tatuagem como uma das maneiras possíveis de “pagar 

as contas”. Nesse sentido, tanto fazer tatuagem quanto fazer quadrinhos são “trabalhos que 

se retroalimentam”, expressão dita por ela em uma das conversas que tivemos via 

Whatsapp. Só é possível compreender melhor as dimensões dessas retroalimentações 

quando percebemos que as competências do ato de tatuar e do ato de desenhar se fundem, 

não apenas por que ambos desencadeiam um domínio da mão e do traço em suportes 

diversos – seja na pele, no papel, numa tela de Ipad – mas constitui-se de práticas que 

denotam a condição híbrida da artista em suas ocupações. 

                                                      
197

 O Fotolog era uma plataforma de fotografias, criada em 2002, tornando-se comum o seu uso para que os 

usuários publiquem fotos, seguidas de legendas, formando um álbum pessoal de fotografias de acesso público. 

Mais uma vez vemos aqui o uso da Internet como potencial recurso de visualização de imagens e sociabilidade. 
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Neste aspecto, Ana consegue aliar a técnica do desenho a de tatuar. Com um 

conhecimento “eminentemente prático, constituído por saberes-fazer” (FERREIRA, 2012, p. 

75), acumulando estilos e novas formas de desenhar:  

 

Olha, quando a tatuagem virou minha atividade principal eu estava bem estagnada 
das minhas outras artes, ai acabei que tava só tatuando, só tatuando, não produzia 
outra coisa. Ai vim pra cá [para a UFRN] pra fazer Artes e pra diversificar, tanto é 
que gravura foi uma coisa que aprendi aqui e já levei pra tatuagem (Entrevista 
concedida em 27 de agosto de 2019). 

  

Este relato nos indica que o mundo do trabalho artístico é construído dentro de um 

longo percurso de formação, tendo em vista que a interlocutora, mesmo após ter concluído 

sua graduação em Arquitetura, e já ter um background de outros cursos, decidiu realizar o 

curso de Artes Visuais para “diversificar” suas práticas. Borges e Farias (2017) afirmam que 

em geral a formação artística é de fato:  

 
(...) um processo de construção de habilidades, sensibilidades e significados em 
torno das artes, de modo consciente e inconsciente, em espaços de educação mais 
ou menos formalizados, bem como em círculos de produção e legitimação 
(mostras, concursos, apresentações, bancas, etc.). Da formação inicial à inserção 
profissional no mundo das artes, a formação artística de jovens envolve um 
percurso cada vez mais longo, que se alimenta das referências e conhecimentos 
construídos com a família, a religião, a escola, os grupos de pares e 
comunitários(...) (BORGES, FARIAS, 2017, p. 340-341).  

 

Somando-se a longos períodos investimento na formação artística para o domínio de 

competências, de linguagens, de estilos e conhecimentos técnicos, tem-se a inserção de 

espaços simbólicos que promovem a legitimação de suas práticas. Estar presente em 

eventos, feiras, participar de debates, organizar eventos voltados para as artes são exemplos 

de atuações que colaboram na legitimação da prática artística, ou melhor, na legitimação da 

individuação do trabalho artístico. Em abril de 2019 observei uma “ação pedagógica” assim 

chamada por Ana, como atividade da 9º Semana de Artes Visuais da UFRN. A ação tinha 

como objetivo demonstrar passo a passo o processo de realização de uma tatuagem a ser 

feita em um modelo, no qual foi adaptada uma sala de aula num estúdio de tatuagem.  

 

Imagem 2. Sequencia da ação pedagógica (desenhando a pele) 
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Imagem 3. Preparação                                     Imagem 3. Tatuagem 
  

               
Fonte: fotografias realizadas pela autora 

 

À medida que preparava as tintas, Ana explicava ao público sobre os materiais 

necessários para a prática, tais como o tipo de máquina, o tamanho das agulhas, marcas de 

tintas, estilos de tatuagens e o cuidado na escolha de qual parte do corpo será tatuada. 

Também ia mencionando algumas dicas e conselhos para as pessoas, tais como ter um bom 

entendimento técnico de marcas de tinta e de agulhas para tatuagem, “o material tem que 

dar a resposta a qualidade que você quer”.  Esta ação, de cunho pedagógico e prático traz 

em si certa colaboratividade a fim de demonstrar publicamente as capacidades criativas 

dentro de uma transferência de domínios artísticos que por ali são partilhados, como 

também legitimar sua prática de tatuar. 

O universo das artes se destaca como flexível e instável, o que permite que se 

construa autonomia e individualidade diante do desaparecimento de certas garantias 

sociais. Assim, os jovens, sobretudo aqueles que atuam no trabalho artístico “inventam suas 

vidas de trabalho em diferentes contextos societários e de mercados” (CARRANO, 2017, 

p.14). Ao buscarem trabalhos que se retroalimentam, conciliam e circulam por diferentes 
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linguagens visuais como estratégia de sobrevivência profissional. A criatividade artística 

torna-se uma vivência que constrói autonomias táticas como formas de ocupação e criação 

laboral, nem sempre lineares, mas que se baseiam em um background de formação artística, 

fruto de capitalização de competências ecapacitações utilizadas como “ponto de partida 

para as aquisições de outras competências e partilhando-as entre várias áreas de 

intervenção gráfica” (FERREIRA, 2012, p. 87).   

 

Considerações finais 

Definir a juventude é sempre estar aberto a suas indefinições, no sentido de 

compreender esta categoria como móvel, mutável e objeto de várias interpretações. Nas 

demarcações das faixas etárias há um embaçamento de fronteiras em que a padronização 

numerológica e a divisão das etapas de vida (infância, adolescência, adulto, idoso)  nem 

sempre dá conta das mudanças sociais e culturais que constituem os agentes 

contemporâneos. Dentre estas mudanças, estariam as configurações que atravessam os 

sentidos de profissionalização juvenil. Num cenário de precarização do trabalho formal, do 

aumento do desemprego, do crescimento da informalidade laboral, surgem um modus 

operandi das práticas juvenis em relação aos processos de inserção profissional que se 

situam em campos culturais criativos, fazendo da criatividade uma forma de profissão, 

trazendo no plano das subjetividades, experiências aliadas a um conjunto de expertises em 

prol de recursos financeiros. 

As narrativas aqui analisadas apontam as experiências particulares das interlocutoras 

que trabalham com arte, especificamente o desenho em suas diferentes frentes: tatuagem, 

ilustração, quadrinhos, em trabalhos que se retroalimentam, ou seja, em atividades que se 

dialoguem e que construam a prática artística num constante processo de formação de 

competências e habilidades. Além disso, requer  manutenções de círculos sociais e uma 

capacidade criativa e inovadora. 

Dessa forma, o mundo trabalho artístico ao ser caracterizado por incertezas, 

desregularizações e informalidades, promovem negociações flexíveis num cenário pautado 

pelo valor da criatividade em conexão com o capital. O estimulo de uma oportunidade “se 

abre como possibilidade para virar trabalho, libertando-se do dique do passatempo ou do 

hobby” (ALMEIDA; EUGENIO, 2011, p. 13). Os que atuam como artistas, ao lidar com um 
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mundo precarizado, precisam ser adaptáveis dentro de condições que se autogerenciem, ou 

melhor, que saibam gerir a si mesmos e a seus próprios trabalhos.  

O autor Machado Pais (2012) ao estudar sobre os modos de vida de jovens 

quadrinistas e Portugal menciona a noção de agir de obliquidades para se compreender as 

relações entre criatividade e profissionalização, em que os jovens profissionalizam sua 

criatividade num cenário contemporâneo de precarização de empregos e das flexibilizações 

contratuais. Dessa forma “o agir da obliquidade assenta em experimentações constantes, 

numa enorme capacidade de adaptação” (PAIS, 2012, p. 179), através de “estratégias de 

acumulação combinatórias” (PAIS, 2012). Poderia assim dizer que as interlocutoras deste 

estudo estão em constante agir de obliquidades, tendo em vista o acúmulo de experiências 

nas suas práticas de se trabalhar com arte.   

Estas trajetórias laborais se definem assim por serem menos contínuas, envolvendo 

uma negociação de subjetividades, de desejos, de habilidades, de formações, de 

conhecimentos, expertises, de visibilidades e de gestões de si cada vez mais complexas ao 

passo que se inserem por outros circuitos profissionais. 

É no métier de desenhista que se forma toda uma criatividade da prática do 

desenhar, processo semelhante ao trabalho do tatuador, já explicitado e analisado por 

Ferreira. E a profissionalização do desenho só é possível graças as múltiplas potencialidades 

que essa arte permite conectar, cabendo a quem desenha elaborar cada vez mais a gestão 

de habilidades singulares adquiridas nas suas experiências com o mundo, ao passo que 

espalham-se nos espaços e nas oportunidades que promovam a legitimação de sua profissão 

e garantam a sobrevivência laboral, mesmo que momentaneamente.  
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OS SARAUS DE POESIA COMO UM ATIVISMO SOCIOCULTURAL DA JUVENTUDE DA “ 
SOTEROPOWER198” E CONSTRUÇÃO DE SOCIABILIDADES INSURGENTES 

 
Célio José dos Santos199 

 
Resumo 
O referido artigo tem como objetivo fazer uma discussão dos ativismos socioculturais e da construção de 
sociabilidades insurgentes a partir dos saraus na cidade de Salvador. O Sarau é um evento autogestionado 
pelos próprios jovens que desejam construir sociabilidades pautadas em formas não capitalistas, horizontais e 
solidárias de organização política e social a partir de uma combinação de resistência/insurgência e criação.  
 
Palavras-chave: Ativismo sociocultural; Sarau; Juventude; Sociabilidades insurgentes  

 

Introdução 

Na última década a capital baiana viu brotar em sua cena cultural inúmeros saraus de 

poesias, que se espalharam pela cidade, em sua maioria organizado por jovens poetas e 

poetizas, que viram no sarau uma forma de auto-organização e a construção do ser jovem na 

capital soteropolitana. Os saraus, objetos das nossas análises, não se restringem apenas ao 

recital de poesia, comumente conhecido pelo grande público, os saraus que estamos a 

estudar, foram ressignificados, ganharam uma nova roupagem que dialoga diretamente com 

as questões culturais do lugar (cidade - bairro), são rodas culturais que agregam a poesia, a 

dança, a música, o teatro, as batalhas de rap, o grafite, os slams e entre outras 

manifestações que emergem da cultura popular. 

De saída, é preciso esclarecer, que o artigo que se segue não tem como intuito 

analisar a parte artística e literária que acompanha o movimento, mas sim, toda a 

mobilização feita pela juventude para a organização e participação (seja na condição de 

artista ou espectador) desses Saraus, pois muitos jovens, em sua maioria pretos, pobres e 

moradores da periferia de Salvador, subvertem toda a lógica de circulação e uso da cidade, 

para poderem participar desses eventos.    

Como são organizados os saraus? Na maioria dos casos estudados, são organizados 

pela juventude que se organiza de forma horizontal, autogestionária e autônoma, nos mais 

                                                      
198

 Soteropower é a forma que os jovens poetas se referem aos soteropolitanos (nascidos em Salvador), uma 
forma de enunciar a força dos habitantes dessa cidade.    
199
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diversos coletivos, com o objetivo de levar aos seus bairros o debate sobre cultura e política, 

propiciando que o sarau também seja um momento de formação política e um nó na rede 

de vários coletivos, que tem o sarau como lugar de encontro, onde tecem seus laços de 

sociabilidades e constroem formas insurgentes de viver a cidade. Faz-se necessário abrimos 

um parêntese para explicar o nosso entendimento de insurgente, haja vista que a palavra 

compõe o título do nosso trabalho e aparecerá com bastante frequência no decorrer do 

texto. Aqui insurgência não é sinônimo de resistência, entendemos como insurgência todas 

as práticas de subversão cotidiana que propõem alternativas aos modelos hegemônicos 

existentes, seja no âmbito científico-epistemológico ou na esfera do mundo vida cotidiana. 

O presente texto pretende tensionar o debate em duas frentes: (i) problematizar o 

sarau como um ativismo sociocultural promovido pela juventude soteropolitana; e (ii) 

pensar as redes de sociabilidades que são tecidas nos saraus e o processo de insurgência 

desses jovens na cidade de Salvador. O texto está subdividido em quatro seções mais as 

considerações finais.   

A primeira seção, a introdução do trabalho, procurei fazer uma breve apresentação 

do texto, bem como, apresentar algumas advertências e os pontos motivadores que 

estimularam o desenvolvimento do referido artigo; Nas duas seções seguintes busquei 

tensionar uma discussão teórica sobre os principais conceitos que norteiam o referido 

artigo: juventude, movimentos sociais (ativismos socioculturais) e redes de sociabilidade, 

buscando uma articulação teórica entre esses conceitos, defendendo a proposta de Barbosa 

(2013) que compreende a juventude a partir de uma tríade - Diversidade, Desigualdade e 

Diferença, bem como, pensando a juventude como uma categoria social e política; Na quarta 

seção, faço um debate sobre as práticas espaciais desses jovens com o intuito de 

compreender o espaço como produto e produtor das relações sociais; na quarta seção tentei 

articular o debate entre o campo teórico apresentado nas seções anteriores com a realidade 

empírica, o que nos proporcionou pensar as práticas espaciais dos jovens na cidade de 

Salvador a partir da realização do Sarau, tendo como recorte espacial o Sarau Bairro da Paz 

Vive, realizado no Bairro da Paz, localizado na periferia da cidade de Salvador, Sarau que é 

organizado pelo Coletivo Bairro da Paz Vive - BDP; Já nas considerações finais, tratei de 

organizar algumas ideias e algumas conclusões parciais que elaboramos ao longo da 

pesquisa de campo.  
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Algumas notas conceituais sobre a categoria Juventude  

A discussão teórica a partir dos nossos sujeitos de pesquisa é necessária para que 

possamos alicerçar nossas bases conceituais e demonstrar para o leitor/leitora de onde 

estamos falando e com quem estamos dialogando. No entanto, vale ressaltar que os 

conceitos não serão utilizados como uma camisa de força, ou até mesmo como uma ação 

vertical para a compreensão da realidade, muito pelo contrário, tentaremos estabelecer 

uma relação dialógica entre o nosso arcabouço teórico conceitual e a realidade a ser 

analisada, o movimento dialético entre teoria e prática irá conduzir a nossa forma de fazer 

pesquisa.  

Juventude, o conceito central que irá conduzir todo o debate da pesquisa. Ao falar 

sobre juventude, é preciso entender o conceito como algo histórico, social, espacial e 

cultural, o que permite perceber que a compreensão e as representações de juventude vêm 

sendo modificadas de acordo com o tempo e o espaço, como podemos observar nas 

palavras do sociólogo português José Machado Pais: 

 
De facto, se, nos finais dos anos 60, a juventude era um problema na medida em 
que era definida como protagonista de uma crise de valores e de um conflito de 
gerações essencialmente situado sobre o terreno dos comportamentos éticos e 
culturais, a partir da década de 70, os problemas de emprego e de entrada na vida 
activa tomaram progressivamente a dianteira nos estudos sobre a juventude, que, 
diria mesmo, quase se transformou numa categoria econômica (PAIS, 1990, p. 143).     

 

A categoria juventude tem uma tradição no campo disciplinar da sociologia, segundo 

Juarez Dayrell (2005), o conceito de juventude, durante muito tempo, variou entre duas 

correntes classificadas como geracional, também conhecida como funcionalista, e classista. 

Na primeira, a juventude é classificada como uma fase da vida, um vir a ser, enfatizando a 

busca de aspectos característicos mais uniformes e homogêneos, que fariam parte de uma 

cultura juvenil unitária, específica de uma geração definida em termos etários e biológicos, 

ou seja, a juventude era concebida como um privilégio de classe. Aqui a juventude é 

entendida como um bloco monolítico, que se reduz apenas a uma unidade definida a partir 

de um corte cronológico, haja vista que nessa perspectiva o jovem não se configura como 

sujeito de direitos, e muito menos como um sujeito político. 
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A corrente geracional toma como ponto de partida a noção de juventude quando 
referida a uma fase da vida, e enfatiza, por conseguinte, o aspecto unitário da 
juventude. Para esta corrente há várias culturas (dominantes e dominadas), que se 
desenvolvem no quadro de um sistema dominante de valores (PAIS, 1990, p.152). 

    

A citação de Pais (1990) revela como a corrente geracional apresentou/apresenta 

determinadas fragilidades para não só compreender a juventude, mas também para 

operacionalizar o conceito, haja vista que a juventude era/é considerada como algo 

homogêneo, o ser jovem era forjado dentro de uma normativa que seguia os padrões do 

jovem branco, homem, heterossexual e de classe média, e todo que fugisse a esse padrão 

era considerado como desvio.   

Já a segunda vertente, a classista, considera a juventude enquanto um conjunto 

social necessariamente diversificado, em razão das diversas origens de classe que apontam 

para uma diversidade das formas de reprodução social e cultural. As culturas juvenis seriam 

sempre culturas de classe, como produto das lutas de classe e das desigualdades sociais, o 

que contribui para expressar sempre um significado político de resistência, ganhando e 

criando espaços culturais (DAYRELL, 2005).  

Se a corrente geracional negligencia fatores como classe, cultura, tempo e espaço, a 

sua opositora, a corrente classista avança em alguns pontos, principalmente no que tange à 

questão das classes sociais, o que contribui para uma análise mais diversificada sobre a 

juventude. Porém, a corrente classista continua a negligenciar aspectos importantes como 

as noções de espaço, tempo e cultura, não uma cultura reduzida apenas à classe, mas uma 

cultura que abarque questões como relações raciais e de gênero. Segundo Pais (1990, p. 

158), “as distinções simbólicas entre os jovens (diferenças de vestuário, hábitos linguísticos, 

práticas de consumo etc.) são sempre vistas como diferença interclassista e raramente como 

diferença intraclassista”; Um detalhe que aproxima as duas correntes, é que ambas 

defendem um limite etário para a juventude200 – ou o vir a ser jovem.   

Contrariamente a essas duas concepções de juventude, as quais insistem em 

compreender os jovens como uma unidade e/ou grupo homogêneo, alguns autores, tais 

como José Machado Pais, Juarez Dayrell, Marília Pontes Sposito, Luis Antônio Groppo, e 

                                                      

200
 Segundo o Estatuto da juventude (2013) são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade, 

anteriormente o corte etário era dos 16 aos 24 anos de idade.  
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tantos outros, preferem conceber a juventude enquanto diversidade. Tais autores defendem 

a ideia de que não existe juventude ou um único modo de ser jovem, e sim juventudes, no 

plural, pois existem variados modos de ser jovem e de viver a juventude, sendo que a ideia 

de juventude irá variar de acordo com suas especificidades culturais, temporais, espaciais e 

sociais. Assim, apontam o conceito de juventude como algo fluído e dinâmico:      

 
É muito variada a forma como cada sociedade, em um tempo histórico 
determinado, e, no seu interior, cada grupo social vão lidar com esse momento e 
representá-lo. Essa diversidade se concretiza com base nas condições sociais 
(classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas e valores) e de gênero, e 
também das regiões geográficas, dentre outros aspectos (DAYRELL, 2003, p. 42). 
 

 

A análise do geógrafo Jorge Luis Barbosa (2013) converge para a mesma linha teórica 

defendida por Dayrell (2003) e por Pais (1990), oferecendo ferramentas metodológicas para 

operacionalizar o conceito de juventude. Dessa maneira, segundo Barbosa, em virtude de a 

“pluralidade não ser inócua e abstrata, ela precisa ser tratada a partir de uma tríade: 

desigualdade, diversidade e diferença. Portanto, a juventude é diversa, é desigual e é 

diferente” (BARBOSA, 2013, p. 2, grifos nossos). Em uma outra passagem o autor descreve 

cada um dos elementos dessa tríade.  

 
A juventude é diversa na sua dimensão sócio-humana, dada e dinâmica das 
relações que realizam os modos de ser da juventude em seus recortes étnicos, 
raciais e culturais, demonstrando a complexidade não só das juventudes, mas 
também das sociedades. É isto que é importante tratar quando abordamos a 
questão da diversidade. Justamente aquela que nos oferece a dimensão existencial 
da juventude. Mas não é só da juventude, é também da sociedade em que 
vivemos. Outro elemento dessa tríade é a desigualdade, por excelência uma 
dimensão socioeconômica, um modo de estar no mundo Nesse sentido, a 
desigualdade em termos de escolaridade, de uso de bens culturais, de acesso a 
serviços de saúde, de oportunidades de renda, de qualidade de moradia, 
demonstram concretamente que a juventude é profundamente desigual. Os 
últimos dados da PNAD demostram que 44% dos jovens até de 17 anos são de 
famílias pobres que vivem com meio salário mínimo. Enfatizamos que há um 
recorte socioeconômico evidente entre os jovens. Os jovens podem pertencer a 
uma mesma faixa etária, mas seus futuros não serão comuns. Diversa e desigual, a 
juventude é também fruto/semente da diferença. Estamos diante da dimensão 
sociocultural. Estamos diante de modos de viver; dos hábitos, dos costumes, das 
construções culturais, das preferências sexuais, das suas estratégias identitárias e 
das relações de pertencimento, que fazem do jovem uma experiência indivisível de 
ser na Pólis (BARBOSA, 2013, p. 2, grifo nosso). 
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É graças as contribuições desses autores que podemos perceber uma virada da 

categoria juventude tanto no campo teórico conceitual, como no campo metodológico, haja 

vista que a parir do momento que a juventude passa a ser compreendida como diversa, 

diferente e desigual, faz com que o a categoria juventude torne-se algo fluido e dinâmico, e 

entrega ao pesquisador uma ferramenta conceitual, para que ele possa operacionalizar de 

acordo com o contexto cultural, histórico e espacial o qual esteja inserido os seus sujeitos de 

pesquisa. Nesse sentido, a juventude não é algo dado, é tarefa do pesquisador tentar 

compreender como determinados grupos sociais estão construindo, vivendo e 

experienciando a sua juventude, pois a juventude é relacional e situacional, ela é construída 

em uma relação intersubjetiva - do eu com os outros(as), em uma relação onde os pontos de 

convergências são maiores que o de divergência, que por sua vez estão alicerçados em 

situações temporal, espacial e social. Como podemos notar nos jovens que frequentam os 

Saraus de Salvador, que no momento do Sarau estão compartilhando um modo de ser jovem 

e de viver a juventude na quarta maior cidade, em termos quantitativos, e uma das capitais 

mais pobres do Brasil.   

 

Juventude, ativismos sociais e sociabilidade: algumas aproximações teóricas  

Essa concepção da juventude enquanto diversa, desigual e diferente, que tratamos 

na seção anterior, também nos possibilita enxergar os jovens enquanto sujeito político, e 

consequentemente, a juventude como uma categorial social e política. Vale destacar que 

essa noção de juventude como categoria política foi bastante influenciada pelo Maio de 68, 

pois, a partir dos levantes da juventude que abalaram as estruturas da sociedade mundial, 

mais estritamente da sociedade francesa, alguns pensadores franceses, entre eles Henri 

Lefebvre, Edgar Morin e Cornelius Castoriadis, passaram a entender que a análise 

estritamente classista não conseguia mais explicar algumas nuances da sociedade vigente, 

em particular os jovens: “[...] a obra de Marx é necessária, mas não suficiente para 

compreender este tempo, para aprender o acontecimento e se possível orientá-lo” 

(LEFEBVRE, 1968, p. 83). 

Em uma outra análise sobre o Maio de 68, Castoriadis (2018) explicita bem essa ideia 

de problematizar a juventude como uma categoria social e política que pode (e deve) ser 

analisada para além dos marcos tradicionais, chegando, de certa forma, a vislumbrar a 
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juventude como diversa, desigual e diferente, bem como, oferecendo subsídios teóricos para 

compreendermos a juventude a partir de um viés libertário. Vale ressaltar que as referidas 

obras do Cornelius Castoriadis e do próprio Henri Lefebvre, citado anteriormente, foram 

desenvolvidas no calor dos levantes do Maio de 68, momento o qual a juventude assumiu 

um protagonismo político pautando alguns debates que foram além da luta de classe, o que 

de certa forma acabou por influenciar bastante a produção acadêmica do final do século XX 

sobre juventude.   

 
Em primeiro lugar, é preciso voltar a falar do papel dos jovens e compreender sua 
signficação permanente e universal. É preciso quebrar os marcos tradicionais da 
reflexão sociológica (incluindo marxista) e dizer: nas sociedades modernas a 
juventude é como tal uma categoria social sustentada por uma divisão da 
sociedade em alguns aspectos mais importante que sua divisão em  classes 
(CASTORIADIS, 2018, p. 163).  

 

Pensar a juventude como uma categoria social e política nos possibilita estabelecer 

algumas aproximações, bem como, iniciarmos um debate sobre juventude e movimentos 

sociais na contemporaneidade. Aqui nosso debate sobre movimentos sociais perpassará 

pelas práticas espaciais (as táticas e estratégias) da juventude para viver a/na cidade e 

construir uma cena cultural da/na/para periferia, logo chamaremos os coletivos que 

organizam esses eventos (saraus) de ativismos socioculturais, o que argumentaremos nos 

próximos parágrafos.    

Não podemos iniciar um debate sobre os movimentos sociais e não fazer um debate 

sobre as diferentes teorias e abordagens que existem sobre o tema, assim como, as 

transformações que os movimentos sociais sofreram no decorrer do tempo e em contextos 

espaciais distintos.  

O artigo da Angela Alonso sobre as teorias dos movimentos sociais publicado em 

2009 faz um balanço do debate sobre os movimentos sociais e as mudanças na dinâmica da 

sociedade civil como motivadora da construção das teorias sobre movimentos sociais. 

Segundo a autora, os sociólogos construiram três grandes teorias para explicar os 

movimentos sociais, teorias essas que passaram por adaptações para compreender a 

sociedade contemporânea, haja vista que houve uma mudança de paradigma nas 

mobilizações sociais, que se deslocaram do campo classista (luta de classes) para o campo 

culturalista (identitário), onde a sociedade ocidental da segunda metade do século XX não 
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podia ser explicada apenas pela teoria marxista de luta de classes, nesse ínterim, nos anos 

70 os sociólogos produziram três grandes famílias de explicação para os movimentos sociais, 

as teorias são: I - A teoria de Mobilização de Recursos (TMR); II - Teoria do Processo Político 

(TPP) e; III - Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) que estão resumidas no quadro a 

seguir:  

Quadro 1 - Síntese das Teorias dos Movimentos Sociais  

Fonte: Alonso (2009) 
 

A também socióloga Maria da Glória Gohn utiliza três categorias analíticas para 

problematizar os movimentos sociais a partir da realidade brasileira, que são: os 

movimentos sociais clássicos, os novos movimentos sociais e os novíssimos movimentos 

sociais. 

I. Os movimentos sociais clássicos - são os movimentos sociais mais antigos, 

formado, geralmente, pela classe trabalhadora cuja pauta perpassa por melhoria das 

condições de vida e trabalho “As relações sociais são mais homogêneas, verticalizadas; as 

articulações e comunicações são mais dirigidas, fechadas, entre pares” (GOHN, 2017, p. 20), 

tem uma estrutura organizacional e administrativa mais próxima de uma empresa, uma 

liderança centralizadora e um discurso de vanguarda muito latente, o que acaba tornando os 

movimentos sociais em instituições extremamente burocráticas, o que de certa maneira, 

acaba afastando os jovens dessas formas de organização. 

II. Os novos movimentos sociais - surgem no Brasil no final dos anos 70, mas se 

intensificaram após a constituição de 88, movimento que se aproxima da luta pelos direitos 

civis, as pautas de reivindicações perpassam por questões identitárias e culturais, com 

TMR - Teoria de 

Mobilização de 

Recursos  

A TMR focalizou a dimensão micro-organizacional e estratégica da ação coletiva e 

praticamente limou o simbolismo na explicação.  

TPP - Teoria do 

Processo Político 

Já a TPP privilegiou o ambiente macropolítico e incorporou a cultura na análise por 

meio do conceito de repertório, embora não tenha lhe dado lugar de honra.  

TNMS - Teoria dos 

Novos 

Movimentos 

Sociais 

A TNMS, inversamente, acentuou aspectos simbólicos e cognitivos – e mesmo 

emoções coletivas –, incluindo-os na própria definição de movimentos sociais. Em 

contrapartida, deu menor relevo ao ambiente político em que a mobilização 

transcorre e aos interesses e recursos materiais que ela envolve. 
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modelos de organização menos rígidos que os movimentos clássicos, no entanto, não mais 

flexível que os novíssimos movimentos sociais, conta com uma quantidade considerável de 

jovens participando de suas ações. Vale frisar, que os jovens que participam desses 

movimentos sociais, geralmente, não assumem os cargos de “liderança”, sob a justificativa 

da “falta de experiência” e que eles estão sendo preparados para assumirem os cargos de 

liderança em um futuro próximo. O que de certa forma alimenta a ideia do jovem como um 

vim a ser, concepção defendida pela corrente geracional, o jovem sempre como um projeto 

de futuro.  

III. Os novíssimos movimentos sociais - são os movimentos que surgiram nas 

manifestações de rua das duas últimas décadas, são os novos sujeitos da cena pública no 

Brasil, composto em sua maioria pela juventude, com pautas diversas que variam desde a 

questão de classe, perpassando por gênero e sexualidade, até a questão da mobilidade, 

propõe formas de organizações que se distanciam das formas anteriores (os clássicos e 

novos movimentos sociais) e se aproximam mais dos ideários libertários, os coletivos são as 

formas mais usuais de organização e articulação.  

É justamente aos moldes dos novíssimos movimentos sociais descritos por Gohn, que 

os nossos sujeitos de pesquisas se organizam, a nomenclatura Coletivo é algo marcante na 

linguagem da ação política e organizacional desses jovens cuja utilização das redes (sociais e 

técnicas) é central na/para a política com outros coletivos, e nesse contexto o sarau emerge 

como um nó de rede de vários coletivos, pois o sarau se caracteriza como o lugar de 

encontro para esses grupos. Através das enquetes aplicadas durante os saraus realizados 

pelo Coletivo Bairro da Paz Vive, pudemos visualizar que a maioria participa de algum 

coletivo ou organizações políticas, que vão desde a questões raciais, gênero, sexualidade 

entre outros.  

Segundo Gohn (2017): 

 
Os coletivos, ao contrário, são visto como agrupamentos fluídos, fragmentados, 
horizontais, e muitos têm a autonomia e a horizontalidade como valores e 
princípios básicos. Coletivos autodenominam-se como ativistas e não como 
militantes de causas, vivem experiência e experimentações que podem ser tópicas 
ou mais permanentes; fragmentadas ou mais articuladas. (GOHN, 2017, p.23) 

           

Temos algumas divergências, muitas convergências e algumas adições a serem feitas 

a citação supracita de Gohn. Com relação às divergências, não concordamos que os coletivos 
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neguem a questão da militância, creio que isso varia muito de grupos e de contexto 

histórico-geográfico, durante as nossas pesquisas, principalmente em conversas formais 

(durante as entrevistas) e informais com os jovens, a palavra militância é bastante 

recorrente e muitos se consideram militantes de causas específicas, principalmente a 

questões que perpassam pelos problemas sofridos pela população jovem e negra da 

periferia de Salvador, que é o extermínio da população juventude negra, provocado pela 

violência exacerbada, sobretudo a violência do Estado,  que assola as cidades brasileiras, 

tema que é muito explorado nas poesias desses jovens, nos discursos e faixas durante o 

Sarau, como poderemos notar na figura 1, logo a baixo. O outro ponto de divergência é a 

relação entre militância e ativismo, em nossa concepção, militância e ativismo não são 

termos que se contrapõem, muito pelo contrário, eles se complementam, novamente 

utilizaremos o exemplo dos jovens poetas de Salvador que articulam o ativismo, cultura e 

militância. Militância essa que não se resume a uma causa especifica, elas são múltiplas, 

estão diretamente ligadas ao mundo da vida cotidiana desses jovens, e para compreender 

esse processo é necessário que estejamos (na condição de pesquisador) mais próximos 

desses movimentos, superar a forma de fazer pesquisa sobre e passar a fazer a pesquisa com 

esses novíssimos movimentos sociais.   

Com relação as convergências, concordamos com a Gohn (2017) de que a 

horizontalidade e a autonomia são princípios básicos para a auto-organização desses 

coletivos, e adicionamos outros dois princípios, que também tem suas origens 

anarquistas/libertárias, que é a autogestão e a ajuda mútua, sendo este último, a nosso ver, 

o principal articulador dessas redes e o gerador dessas sociabilidades, a qual chamamos de 

insurgentes.    

 

Figura 9: Faixa exposta no sarau contra o extermínio da juventude negra 
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Fonte: Acervo do próprio autor. Pesquisa de campo (2019) 

 

Na esteira da problematização entre ativismo e movimentos sociais o geógrafo 

Marcelo Lopes de Souza (2009) traz algumas reflexões a respeito do tema. Para o autor 

existem duas abordagens distintas em relação ao que seriam os movimentos sociais dentro 

das ciências sociais e da própria geografia. Uma primeira abordagem é de tom mais 

abrangente que considera todas ações coletivas como movimento, “tudo é movimento”; 

para esses teóricos a expressão “movimento social” poderia recobrir e efetivamente recobre 

tipos de ação coletiva dos mais diferentes, independentemente do nível de ambição, do grau 

de organização e da escala temporal. Entretanto, para outros autores (como, de maneiras 

diferentes, Touraine [1973], Castells [1972] e o próprio Souza [1988, 2006 e 2008]), o termo 

movimento deve ser reservado para ações coletivas organizadas, de caráter público e 

relativamente duradouras (SOUZA, 2009). 

Podemos perceber que, para alguns autores, existe uma diferença entre ação coletiva 

e movimentos sociais, e um dos principais pontos de divergência entre ambos estaria o 

tempo e as formas de ação. Segundo Souza (2009), o conceito intermediário entre ação 

coletiva e movimento social é o ativismo social, fazendo questão de diferenciá-los:  

 
Para mim o conceito intermediário entre ação coletiva e movimento é ativismo 
social: assim como todo ativismo é uma ação coletiva, mas nem toda ação coletiva 
é um ativismo, todo movimento social é um ativismo, mas nem todo ativismo é um 
movimento social. Conceitualmente, movimento social é um subconjunto de 
ativismo, que por sua vez é um subconjunto de ação coletiva (SOUZA, 2009, p. 10, 
grifo do autor) 

 

A ideia de movimentos sociais proposta por Souza (2009) consiste em perceber os 

movimentos sociais como algo que se dá por um caráter mais duradouro (tempo), mais organizado e 

ambicioso, politicamente falando.  
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Concebemos o conceito de movimentos sociais como Souza (2009), por entender que 

existem determinadas diferenças entre movimento social, ativismo social e ação coletiva, e, devido a 

isso, nem toda ação coletiva deve ser tratada como movimento social. 

O ativismo social abarca uma série enorme de ações, organizações e mobilizações sociais, 

que podem transitar entre ações coletivas a movimentos sociais, abarcando desde as ações menos 

contundentes, como ações paroquiais, que não aprofundam sua crítica ao modelo de sociedade 

instituído e encarnam lutas pontuais e específicas que se findam assim que o problema é resolvido, 

até mobilizações mais amplas e contundentes, dotadas de um forte poder transformador e discurso 

crítico acerca da sociedade instituída, que questionam seus fundamentos políticos, econômicos, 

culturais e étnicos (RODRIGUES, 2009). 

É nesse contexto que Serpa (2009) traz a contribuição dos ativismos socioculturais, aliando 

cultura e política. Segundo o autor pensar ativismos sociais em uma cidade como Salvador, o fator 

cultural não pode ser negligenciado, basta observarmos os diferentes tipos de ativismos que a 

população negra desenvolve no contexto soteropolitano, o que nos permite pensar a cidade como 

um fenômeno cultural, que está em constante disputa de representações.  Serpa (2009) inclui a 

questão cultural na concepção de ativismos sociais, e passa a chamá-los de ativismos socioculturais, 

pois entende que cultura e política são pares dialéticos na análise da esfera pública urbana. O autor 

afirma que a solidariedade, a sociabilidade e os laços de vizinhança existentes nos bairros populares 

servem como potencializador desses ativismos socioculturais. 

A história recente da cidade de Salvador mostra como a cultura é um elemento central para a 

articulação política da juventude negra, podemos citar três exemplos em contextos históricos 

distintos: (I) A juventude das décadas de 1970, 1980 e 1990, geração de jovens negros, em sua 

grande maioria homens, que tinham nos blocos afros e os afoxés uma forma de articulação política, 

segundo Risério (1981) esse período ficou marcado pelo processo de reafricanização da juventude 

negra de Salvador; (II) O segundo momento vai de 1990 aos anos 2000, período o qual o hip-hop é o 

principal aglutinador político da juventude negra, segundo Santos (2012) a cultura hip-hop foi 

apropriada pela juventude soteropolitana como um instrumento de militância racial, social e, 

sobretudo, como uma ferramenta pedagógica de formação política; (III) É a geração atual, que é uma 

transição do período anterior, onde os jovens hiphoppers estão migrando para o movimento de 

poetas e poetizas que existe na cidade, esse movimento se materializa através dos saraus que 

congrega não só a poesia como também os elementos da cultura hip-hop, em nossas pesquisas de 

campo podemos observar que vários jovens que produziam e cantavam rap estão começando a criar 

e recitar suas poesias, ou até mesmo transformando seus rap em poesias, participando, assim, de 

forma mais ativa desse movimento cuja a tônica do discurso é bem parecida com a do hip-hop, o 



564 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

mundo da vida cotidiana desses jovens continua a ser a principal pauta, no entanto, esse novo 

movimento trazem pautas que até então eram tabus para as gerações anteriores questões de 

gênero, sexualidade e a masculinidade tóxica são temas bastante potente para o movimento. 

É nesse sentindo que aproximamos a discussão de ativismo sociocultural com as práticas 

espaciais, por entender, que o ativismo realizado pela juventude que constroem os saraus em 

Salvador são práticas espaciais insurgentes, uma vez que subvertem toda a ordem hegemônica da 

cidade, desafiando os limites que são impostos pela forma-conteúdo da cidade de Salvador, como 

poderemos observar na próxima seção.       

  

Os Saraus de Poesia cultura, política e juventude em movimento: os “novos” sujeitos da cena 

cultural da Soteropower 

Para que possamos entender um pouco da dinâmica dos saraus na cidade de 

Salvador faz-se necessário nos remeter ao seu processo histórico e a participação da 

juventude na apropriação dessa cultura. No entanto, fazemos algumas advertências, pois 

todas as vezes que se pretende historicizar algo, cometemos o equívoco de pensar os 

processos a partir de uma lógica da hierarquia urbana, pois a historiamos os fenômenos 

sempre do centro para as periferias e das cidades maiores para as cidades menores, ou seja, 

é como se o fio condutor dos saraus tivesse iniciado na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro 

para depois chegar ao centro de Salvador e após esse processo ser irradiado para as 

periferias, como podemos notar em alguns trabalhos sobre o tema. 

Consideramos salutar a tentativa de historicizar o sarau, mas no intuito de 

incorremos nesse erro, preferimos contar a história a partir do Coletivo Bairro da Paz Vive. O 

movimento surgiu no ano de 2017 a partir das inquietações dos jovens poetas Vinícius, 

Danilo, Bisqui e Breno, que já frequentavam outros saraus da cidade, ao perceberem que 

muitos bairros das periferias de Salvador estavam organizando seu próprios saraus, e 

consequentemente, estavam criando uma política cultural para seus bairros e oferecendo a 

juventude local uma possibilidade de lazer, resolveram fazer o próprio sarau do Bairro da 

Paz. Essa realização só foi possível graças a ampla rede de relacionamento que esses jovens 

tem com outros grupos culturais da cidade, que se deslocam para o Bairro da Paz para se 

apresentarem durante os saraus.           

O Sarau é autogestionado pelos próprios jovens que desejam construir formas não 

capitalistas, horizontais e solidárias da organização política e social a partir de uma 
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combinação de resistência, insurgência e criação. Os eventos acontecem em praça pública, 

que é realizado na praça do Popular, localizada no Bairro da Paz. Organizado pelo próprio 

coletivo, sem nenhuma ajuda do poder público local; acontece, em geral, uma vez por mês, 

comumente uma sexta-feira ou sábado; o dia de realização é decidido pelo coletivo, a 

depender da agenda cultural da cidade e do bairro. Nesse dia, o bairro torna-se uma 

centralidade cultural da cidade, pois atrai diversos jovens de outros bairros, que criam 

estratégias de grupo para circularem na cidade. Como é de costume os Saraus terminarem 

após às 23h, uma das táticas utilizadas por esses jovens é a de sempre andar em grupo de 

duas ou mais pessoas, pois assim se sentem mais protegidos na cidade. 

Vale salientar que Salvador é uma das cidades mais violentas do Brasil e os vitimados 

tem idade, cor, sexo e endereço, geralmente são jovens, negros, homens e moradores das 

periferias. Segundo o Atlas da Violência (IPEA, 2018), a capital soteropolitana é uma das que 

mais matam jovens no Brasil, e esses números tonam-se mais alarmantes quando trata-se de 

um corpo jovem e negro. Isso dá às práticas espaciais desses jovens um caráter subversivo, 

haja vista que as formas, os signos e símbolos presentes na cidade negam muitas vezes seus 

direitos na cidade, seja pelo valor da passagem e/ou pela disponibilidade do transporte 

público ou pela discriminação/opressão dos agentes da segurança pública e de grande 

parcela da sociedade. 

Mapa 1 -  As redes de sociabilidade/solidariedade tecidas pelo coletivo Bairro da Paz 
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Fonte: Pesquisa de campo e concepção: Célio Santos. Elaboração: Alexandre Contreiras. 

 

O mapa, construído a partir da aplicação de alguns instrumentos de coletas de 

dados201 e de conversas informais, mostra o bairro de origem de alguns jovens que 

frequentaram o Sarau Bairro da Paz Vive. O mapa nos revela não apenas o bairro de 

residência desses jovens, mas traz, também, alguns pontos interessantes que podem ser 

problematizados: 1. O raio de abrangência das ações do Coletivo Bairro da Paz Vive e sua 

rede de sociabilidade; 2. E o questionamento de como esses jovens se deslocam na cidade? 

Apesar da maioria dos jovens pesquisados se deslocarem de bairros limítrofes (Mussurunga, 

Itapuã, Alto do Coqueirinho e São Cristovão) ao Bairro da Paz, eles dependem do transporte 

público (ônibus, van ou metrô) para chegarem ao Sarau; 3. O Bairro da Paz como uma 

centralidade cultural da cidade, pois, uma vez no mês, devido à realização do sarau, jovens 

se deslocam dos mais variados bairros da cidade para participar do sarau Bairro da Paz Vive. 

O mapa nos oferece possibilidade de pensar a mobilidade desses jovens na cidade como 

uma ação política, que vai de encontro com todas as barreiras impostas e a política de 

contenção desses jovens na cidade, por isso chamamos de sociabilidades insurgentes.   

É no movimento entre forma e conteúdo que Barbosa (2018) irá pensar a cidade (e 

seu devir), tendo nos movimentos de juventude que brotam na cena urbana carioca a 

esperança de uma emancipação social. Dessa forma, o autor constrói uma cartografia de 

cenas de potência, as quais denomina “*...+de lugares de microutopias do devir da cidade”, 

tendo como exemplo as rodas culturais de jovens que acontecem na cidade do Rio de 

Janeiro.      

 
A cidade é o solo fértil das narrativas utópicas e, simultaneamente,a própria 
fertilização da utopia como estilo de imaginário. As contradições, os conflitos e as 
inequidades que se fazem presentes na cidade seriam o compósito de negação 
criativa na imaginária utópica. E seria a própria cidade o outro lugar possível de 
realização do projeto utópico: a cidade como obra humana e plural por excelência 

                                                      
201

 Os instrumentos de coleta de dados serão anunciados e explicados na seção seguinte.  
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(BARBOSA, 2018, p. 98).  
  

O sarau é fruto do contraste e da diversidade que ecoa em cada bairro, ruas e 

esquinas da cidade de Salvador, fazendo com que os Saraus se tornem um ambiente 

profícuo para que os jovens possam demonstrar sua criatividade, construir sua cidadania e o 

ser jovem negro em uma cidade como Salvador, criatividade esta que emerge através dos 

versos e poesias que se insurgem contra as formas dominantes e opressoras da sociedade 

vigente.   

 

Considerações Finais 

O sarau assume um papel interessante para a construção das redes de sociabilidade 

dos jovens na cidade, bem como, uma função importante para/na formação e articulação 

política desses jovens. O sarau é o nó da rede das tramas de relações que são tecidas na 

cena política e cultural de Salvador, é o lugar onde esses jovens estão vicenciando e 

construindo um modo de ser jovem.    

Esses jovens, então sujeitos dessa pesquisa, estão propondo novas formas de viver e 

experienciar a cidade, mostrando, de certa forma, todas as dificuldades que o jovem negro, 

morador da periferia de Salvador tem em circular na cidade, graças a política sistematizada 

de contenção, que impede a circulação do corpo jovem e negro na cidade, política que se 

manifesta na forma-conteúdo da cidade. No decorrer do texto pudemos demonstrar como 

as práticas espaciais desses jovens são insurgentes, mesmo que a cidade seja concebida, 

planejada e gestada para conter a sua mobilidade, principalmente quando está envolvido o 

lazer da juventude negra, pobre e residente das periferias, esses jovens contrariam todas 

essas ordens imposta pelas classes dominantes que produzem a cidade a partir da lógica do 

consumo e não do encontro, fazendo com que a cidade torne-se um espaço de 

confinamento e não de liberdade.  

Nessa perspectiva a mobilidade desses jovens pela cidade torna-se uma ação política, 

um movimento de visibilidade, não só de seus corpos, mas também de seus lugares-bairros 

de origem, o lócus de reprodução das suas vidas, fazendo assim que Salvador seja de fato a 

soteropower que tanto os jovens poetas declamam em suas poesias.    
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A CÁRITAS E SUA ATUAÇÃO SOCIAL JUNTO A GRUPOS DE JOVENS NO INTERIOR DO 

CEARÁ 
 

Djalma Mendes (PETCIS-UERN) 
Magna paiva (PETCIS-UERN) 
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Resumo 
O artigo pretende apresentar o início de uma pesquisa sobre a atuação da entidade religiosa Cáritas junto a 
grupos de jovens no interior do Ceará, tendo foco no Grupo de Jovens nas comunidades do município de 
Potiretama – CE. Esse grupo, que atua há mais de cinco anos, traz à comunidade. Juntamente com a Cáritas, 
uma nova forma de organizar o lugar para assim garantir uma participação comunitária na formação e 
organização da comunidade, através de formação de grupo e liderança feita pela entidade, buscando melhorias 
para diminuir a ausência de políticas públicas. 
 

Palavras-chave: Cáritas; Grupo de jovens; Município de Potiretama – CE; Políticas públicas. 
 

Introdução 

A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção social que trabalha na defesa dos 

direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua 

atuação é junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção 

solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. Fundada em 12 de novembro de 1956, 

é uma das 164 organizações-membros da Rede Cáritas Internacional presentes no mundo.  

Em âmbito nacional, a Cáritas é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB). Está organizada em uma rede com 183 entidades-membros, 12 regionais – Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Norte II 

(Amapá e Pará), Maranhão, Piauí, Ceará, Nordeste II (Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte) e Nordeste III (Bahia e Sergipe) – e uma sede nacional. Atua em 450 

municípios, sendo presença solidária junto às pessoas mais empobrecidas. 

 Esse artigo visa compreender a participação dessa entidade religiosa nas 

comunidades do interior do Ceará, conhecida como Vale do Jaguaribe, região cuja realidade 

é marcada pelo sofrimento com a seca e com a desigualdade social. Sobre isso buscamos 

mostrar qual o papel da Cáritas nas comunidades, que vai  além da evangelização, indo na  

busca pela construção de uma sociedade mais justa, a partir de sua atuação social na 

capacitação e formação de grupos de jovens, tendo um enfoque maior para os  grupos de 
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jovens de quatro comunidades da região Caatinga do Atanásio do município de Potiretama – 

CE .  

Esses grupos de jovens vivem uma realidade de conflito com o semiárido, tendo que 

enfrentar a seca e a ausência de políticas públicas que possam amenizar as necessidades. 

Encontram, nesse contexto,  junto a Cáritas, uma possibilidade de mudar essa realidade e 

fazer as comunidades terem uma fonte de renda, com colaboração na formação de liderança 

comunitária na busca de mudar a realidade presente naqueles espaços que tenham a 

presença dos jovens participantes do grupo com o qual a entidade realizou encontro e 

formação. Essas ações incentivavam a juventude a ser protagonista das conquistas que serão 

descritas neste artigo, tendo como base informações coletadas do grupo, tais como: a Mini 

Fábrica de Reciclagem, fazendo com que os jovens dêem continuidade à discussão sobre EPS 

(Economia Popular Solidária).  

As formações que aconteciam nas comunidades da região Caatinga do Atanásio do 

município de Potiretama-CE eram, em sua maioria, realizadas na comunidade da 

Caatingueirinha. As demais comunidades se deslocavam para participarem dos encontros. 

Os demais grupos que se dirigiam até o espaço dos encontros vinham das comunidades 

Barros, Baracha e Caatinga grande.  

Esses jovens, que se encontravam, buscavam em sua maioria uma alternativa para 

diminuir o êxodo juvenil por falta de alternativas a eles para continuar nas comunidades de 

origem. As comunidades que se localizam na cidade de Potiretama – CE, município esse que 

fica dentro da mesorregião cearense denominada Vale do Jaguaribe, se enquadram em uma 

realidade de sofrimento em razão da escassez de água e de um clima muito seco que 

dificulta a produção agrícola, fonte principal da renda familiar nas comunidades já descritas. 

Diante dessas dificuldades que os jovens saem em busca de outras oportunidades para 

construir uma alternativa melhor de vida.  

Com isso, esses grupos entram para fazer uma nova possibilidade de produção de 

renda para as comunidades e para os jovens. A Cáritas, por sua vez, entra em ação para 

fortalecer e pensar junto a eles como fazer isso acontecer e de quais formas as comunidades 

podem estar desenvolvendo tais atividades de produção de renda, - produção essa que vem 

sendo conversada dentro da ideia de uma Economia Popular Solidária (EPS). 
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Como o artigo ainda se encontra em fase inicial da pesquisa, o texto não traz uma 

profunda analise sobre as comunidades. Também o foco vai ser mais especifico sobre o 

Grupo de Jovens Transformadores solidários (GJTS) da comunidade Caatingueirinha. Mesmo 

trazendo uma abordagem dos demais grupos que se enquadram no mesmo projeto 

desenvolvido pela Cáritas, o GJTS se destaca por ter uma comunidade ainda mais 

participativa dentro desse processo. 

 

Objetivo da pesquisa 

 

Objetivo geral 

Realizar uma etnografia da comunidade Caatingueirinha, na cidade de Potiretama – 

CE, mapeando as ações da Cáritas através do Grupo de Jovens Transformadores e Solidários 

(GJTS).  

 

Objetivo especifico  

Identificar de forma geral quais as comunidades e grupos que a Cáritas alcança em 

sua atuação na região do Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará, e como estão organizadas, 

como uma forma de arcabouço que dará as bases e os limites de nossa pesquisa; 

Mapear e analisar a participação da Cáritas na comunidade de Caatigueirinha, na 

cidade de Potiretama – CE, através do Grupo de Jovens Transformadores e Solidários GJTS;  

Realizar uma etnografia da referida comunidade a partir das ações do Grupo de 

Jovens Transformadores e Solidários GJTS e seus resultados na comunidade. 

 

A comunidade em que o grupo se encontra. 

As comunidades onde os grupos se concentram ficam localizadas no interior do 

município de Potiretama – CE. Em suas origens, são comunidades pequenas que enfrentam 

grandes desafios com a seca, mas de um engajamento com a luta social presente em todos 

os moradores das mesmas.  

A triste realidade, que é da escassez de água, dificulta a principal fonte de renda das 

famílias: a agropecuária e agricultura, que são responsáveis pela alimentação e sustento das 

famílias. Mesmo com a dificuldade da escassez de água e com o enfrentamento contra os 
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grandes produtores, essas comunidades mantêm o oficio do cuidado com a natureza, na 

produção ecológica de sua sobrevivência, trazendo e mantendo vivas as culturas ancestrais e 

preservando-as para as futuras gerações.  

A comunidade em que se realizam a maioria dos encontros, chamada de 

Caatingueirinha, é uma comunidade que se constrói ao redor da pequena igreja em devoção 

à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A praça tem um pé de pereiro, representativo do 

bioma local. Essa árvore, na origem da comunidade, servia de sombra para os trabalhadores 

e agora embeleza a pequena praça deixando registrada a memória da comunidade.  

Essa pequena comunidade, que tem uma atuação na participação de pastorais 

sociais, conta com uma casa de semente da comunidade para manter a distribuição de 

semente para os produtores. Também tem um maquina agrícola para o uso do preparo da 

terra. Muito embora a comunidade seja pequena, é possível observar a participação e o 

engajamento dos seus moradores para sempre estarem se mobilizando e para tentarem 

manter a organização de uma comunidade preocupada com o cuidado com a natureza e em 

defesa da vida.  

Essa defesa da vida implica na permanência dos moradores e, principalmente, da 

juventude, na comunidade, já que muitos vão buscar outras realidades para assim 

conseguirem uma oportunidade de trabalho e uma forma melhor de vida, já que a triste 

realidade da seca muitas vezes desanima o pequeno produtor, que não detem de uma 

tecnologia como o agronegócio. Sendo essa a preocupação, os nativos das comunidades, 

não somente de Caatingueirinha, mas de Barros, de Baracha, de Caatinga Grande, tem esse 

desejo em conjunto: o desejo de permanência de seus moradores e do fortalecimento das 

políticas públicas, de que estas sejam um direito assistido por todas nas comunidades. 

 

A atuação da Cáritas com os grupos de jovens 

A região do vale do Jaguaribe é marcada por muito enfrentamento e disputas, sendo 

presente a luta da Agricultura camponesa/familiar com o agronegócio, explicitada através 

dos perímetros irrigados para a produção de frutas para exportação; da Agroecologia contra 

o uso indiscriminado de agrotóxicos; da Convivência com o semiárido com o combate à seca; 

da Luta pela terra, água, resgate da cultura local frente à expropriação da terra, da cultura e 

da identidade; do Cuidado com a vida com a degradação socioambiental; das Políticas 
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públicas emancipatórias contra ações paliativas/assistencialistas; do Protagonismo dos 

excluídos/as com a Cultura política coronelista/clientelista. Diante dessa disputas e na 

contramão foram iniciados os encontros nas comunidades na formação de jovens para se 

posicionar em defesa da vida e de uma Economia Popular Solidária (ESP).  

Frente a essa problemática, a entidade Cáritas, - que tem sua atuação na promoção 

de ações pastorais para diminuir as mazelas na formação de grupos e orientação social, - 

muito embora se trate de uma entidade religiosa, tem um papel muito social, trazendo em 

sua essência um evangelho de comunidade e igualdade, buscando uma construção de uma 

sociedade com uma solidariedade maior e a preocupação na defesa da vida. Esta é a pauta 

que dá sentido ao caminho para uma forma de fazer uma igreja em saída na ajuda dos 

esquecidos e menos favorecidos em um sistema de política que perpetua a desigualdade 

social e a ausência de oportunidade, principalmente para comunidades rurais. Assim, para 

enfrentar essa mazela, a Cáritas começa a atuar em um grupo de jovens da cidade no 

interior do Ceará. 

O Grupo de Jovens Transformadores Solidários (GJTS), que tem uma participação e 

articulação maior na comunidade Caatingueirinha, tem início no ano de 2015, sendo que: 

 

“os grupos são acompanhados mensalmente, o que torna possível perceber um 
pouco da vivencia de cada um, a realidade social do município interfere muito na 
vida e nos sonhos dessas juventudes, mas a força de vontade para que a mudança 
aconteça é perceptível pelas partilhas e até pela participação que aumenta junto às 
comunidades”. 

 

Assim fala o jovem Deimy Moura, participante do GJTS. Ele ainda acrescenta: 

 

 “A Cáritas vem atuando com o público de adolescentes e jovens nos quatro grupos 
que acompanha, sendo eles nas comunidades de Caatingueirinha, Barros, Baracha 
e Caatinga Grande. As principais atividades desenvolvidas pelos grupos são através 
de formações na área de políticas públicas, pastoral e também na geração de 
renda, pois o município tem um alto índice de êxodo rural juvenil.”  

 

Esse êxodo juvenil em muito se liga à ausência de trabalho e a falta de outra forma de 

geração de renda dentro da comunidade.  

As formações da Cáritas ocorrem dentro das pequenas capelas ou em alguns espaços 

que as comunidades disponibilizam. Essa realidade fica exposta ao observamos a imagens a 

seguir: 
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Imagens 1, 2, 3, 4: aquivos Cáritas diocesana Limoeiro do Norte 

 

 

 

Metodologia da pesquisa 

A pesquisa se encontra em fase inicial.  De cunho sócio-antropológico, tem início com 

uma revisão bibliográfica sobre as temáticas em pauta, ou seja, movimentos sociais e 

religião em sua relação com a sociedade contemporânea. A ideia é realizar uma etnografia 

da comunidade estudada a partir de um mapeamento das ações da Cáritas na mesma, 

através do Grupo de Jovens Transformadores e Solidários. Os espaços como o museu, a casa 

de sementes e a casa de artesanato serão visitados, descritos e registrados por meio de 

fotografias. A observação participante nas reuniões do grupo, bem como em suas ações na 

comunidade, será fundamental para a inserção e conhecimento do campo de pesquisa. 

Entrevistas com ajuda de roteiro pré-elaborado, junto às lideranças da Cáritas na região, as 

lideranças do grupo e de seus membros, assim como aos moradores da comunidade, serão 

realizadas com auxílio de gravador de voz, caso seja permitido. O diário de campo estará 

presente nessa jornada em busca do conhecimento, para os registros das impressões do 
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pesquisador em campo, atentando que este é quem dita as regras e que estas por sua vez 

podem ser modificadas ao longo de toda a pesquisa. Após coletados os dados e analisados, o 

diálogo com os autores estudados nos dará suporte para a construção do texto que dará 

corpo ao nosso trabalho de conclusão de curso. 

 

Os espaços já conquistados na comunidade 

A casa de semente, o museu e a mini fabrica são conquistas já celebradas e que 

atendem à comunidade e seus moradores já podem fazer uso desses benefícios, que foram 

pensados para melhoria da comunidade. A casa de semente já era presente: esse espaço é 

como um banco de semente da comunidade para manter e garantir a produção agrícola da 

comunidade, fazendo uma coleta das sementes e sendo distribuída a depender da demanda 

de cada produtor; já o museu foi sendo construído após as formações da Cáritas, e esse 

espaço surge para manter viva a história da comunidade e mostra aos seus visitantes as 

trajetórias e objetos que a comunidade vem adquirindo e guardando em suas memórias, as 

formas que a comunidade se encaminhou para chegar até sua forma nos dias atuais; já a 

mini fabrica desempenha a produção de estampas em blusas, chaveiros e caixas, artefatos 

estes que podem ser comercializados, trazendo um retorno financeiro às comunidades. 

Esses espaços são de acessos a todos da comunidade e fazem com que a comunidade tenha 

um conhecimento melhor sobre solidariedades e companheirismos na promoção desses 

grupos de jovens, fazendo a juventude ser mais engajada nas atividades da comunidade e 

com que ela se sinta inserida dentro desse processo que a entidade realiza. 

                                               

Considerações finais 

A pesquisa, que ainda está em sua fase inicial, traz um olhar para a igreja não na 

preocupação da evangelização, mas, sim, na construção de uma sociedade mais justa, que 

tende a cuidar do próximo e da natureza. A entidade Cáritas, no do Vale do Jaguaribe, 

desenvolve, assim, outras atividades frente a grupos que tentam ter vez e oportunidade. 

Esta pesquisa apresenta um pouco das atividades que a Cáritas desenvolve coma juventude 

e, também, apresenta quais os impactos que ela consegue produzir junto a esse grupo, 

através do qual tenta realizar uma melhoria na comunidade para, assim, fazer com que seus 

moradores sejam mais preocupados e atentos em relação à organização da comunidade, 
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mostrando que é possível uma mudança na realidade da comunidade a partir de uma 

cooperação e da união dos moradores, em especial da juventude, que se torna protagonista 

da ação social na conquista por direitos. Direitos estes que lhe assegura a permanecia na sua 

comunidade de origem. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E JUVENTUDE: ENTRE O AFETO E A MEMÓRIA 
 
Vitória Stephani de Oliveira Costa Teixeira202   

 
Resumo  
Este trabalho surge de uma experiencia “positiva” realizada dentro da disciplina de estágio curricular IV. Assim, 
o título deste trabalho é a ampliação do título do minicurso Educação Patrimonial: Entre o Afeto e a Memória, 
realizado na escola EEMTI LICEU VILA VELHA, em Fortaleza, Ceará, escola a qual acompanhei durante todo 
minha graduação e por qual também tenho um enorme carinho. Com objetivo de relatar estas vivencias, as 
reflexões sobre juventude e educação patrimonial se encontram aqui para dar corpo ao que foi o minicurso.  
 
Palavras chave: Educação Patrimonial; Juventude; Escola.  
 

Introdução 

O que é a escola? O que significa ser professor nesta atual conjuntura? Qual o sentido 

das Ciências Sociais e seu papel? Estas e outras questões acompanham-me desde o inicio de 

minha graduação. Dessa forma o presente trabalho é um recorte da disciplina de estágio 

supervisionado quatro, ultimo estágio pelo qual os estudantes de Ciências Sociais, 

licenciatura passam afim de experimentar a sala de aula, ministrando aulas, minicurso e não 

menos importante, as observações. Assim, o minicurso foi uma criação pessoal, a qual tive 

apoio da escola e a participação dos estudantes. A escolha da temática não foi a toa, discutir 

educação patrimonial surge de um interesse pessoal pela temática, a qual foi muito bem 

aceita e desenvolvida pelos secundaristas que participaram do evento”. Estudar a memória é 

uma tarefa árdua, porque envolve narrativas, histórias, sujeitos e poder, poder esse que está 

registrado na história oficial de cada país, cidade, bairros, entre outros lugares.  

O desafio de elaborar um minicurso para ser realizado com estudantes do ensino 

médio é motivador. Este trabalho surge exatamente deste esforço, esforço para ser didática 

e lúdica, para ser sensível a escuta, para responder os questionamentos e principalmente 

para tornar as Ciências Sociais significativa para estes jovens. Assim o minicurso “realizado” 

em setembro de dois mil e dezenove foi decisivo para afirmar que a juventude tem uma 

potencia inexplicável e que os processos e práticas que ocorrem nas escolas são 

fundamentais para as trajetórias desses jovens, e também de nós, futuros professores. 

                                                      
202
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Trabalhar com esse público demanda uma reinvenção por parte do corpo docente, no 

sentido de conseguir perceber quais questões transpassam o cotidiano dos secundaristas. 

Desta forma, o objetivo do minicurso era de provocar reflexões a cerca de seis categorias 

principais.  

Pesquisar sobre Educação Patrimonial é um desafio, e leva-lo para a sala de aula com 

intuito de alagar o conhecimento e as experiências dos estudante, faze-los refletir sobre suas 

próprias histórias, seu cotidiano, o direito a cidade, no sentido pertencer e ocupar foi a 

forma encontrada por mim, de contribuir com a formação destes sujeitos 

 

Metodologia 

A metodologia pensada e aplicada nos encontros foram construídas através da 

pesquisa qualitativa, Minayo (2002). Já a elaboração de dinâmicas para o exercício do pensar 

sociologicamente a partir de Mills (1975), compreendendo que é possível tornar significativa 

para os participantes a disciplina de Sociologia, assim como o minicurso. Com o intuito de 

analisar as práticas e discursos, o plano do minicurso seguiu as sugestões do Caderno de 

Metodologias de Ensino e de Pesquisa de Sociologia, do LENPES, sendo: prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final.    

 

Resultados e discussões 

Este trabalho surge da realização de um minicurso, na escola EEMTI Liceu Vila Velha, 

localizado em Fortaleza, Ceará. Esta escola tem um sentido simbólico em minha trajetória, 

pois a acompanho desde o início da graduação. A atividade foi realizada dentro de uma 

programação criada por mim, aprovada pela professora da disciplina, dialogada com a 

gestão da escola e aceita pela a mesma. O objetivo da realização do minicurso, era o 

estreitamento de laços com os estudantes e a vivência de sala de aula, tendo em vista que 

durante a graduação, foram poucas oportunidades de experimentar o chão da sala de aula, 

com seus desafios e contradições. O tema do minicurso surge de minha pesquisa, no qual a 

Educação Patrimonial também faz parte, tendo em vista que o as Ciências Sociais por ser 

multifacetada permiti-me investigar e traçar diálogos e pontes com outras áreas e 

disciplinas. Discutir juventude e educação, parece ser mais do mesmo, entretanto ao 
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participar do cotidiano da escola, fica evidente as potencias ali presentes e como as práticas 

são reinventadas.  

Para pensar a juventude é necessário compreender que estes sujeitos estes sujeitos 

detém necessidades integrais devido a complexa estrutura no qual estão estabelecidos. 

Além do período em que vivenciam incertezas sobre o futuro e os projetos de vida, existem 

também as mudanças físicas, psicológicas, econômicas, sociais ente outras que interferem 

diretamente em como estes sujeitos refletem, analisam e agem no mundo, o que Dayrell 

(2003) sugere que são os modos de ser jovem. Pensar na categoria de juventudes e até 

mesmo em uma definição é um esforço, tendo em vista as inúmeras discussões a cerca desta 

temática, porém compreendo a categoria da mesma forma que Peralva (1997), no qual a 

juventude é ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação.     

Assim a discussão de educação patrimonial foi feita com o intuito de trazer as 

discussões sobre os tipos de patrimônio, o reflexo disto em nosso dia a dia e principalmente 

de entender como estes sujeitos se veem diante destas narrativas, que fazem parte de uma 

cultura local e nacional. Creio ser importante ressaltar o significado de educação 

patrimonial, para melhor compreender o objetivo desta atividade.  

Segundo o IPHAN, educação patrimonial  

 

É um processo permanente e sistemático centrado no patrimônio cultural, como 
instrumento de afirmação da cidadania, que objetiva envolver a comunidade na 
gestão do Patrimônio, pelo qual ela também é responsável , levando-a apropriar-se 
e usufruir dos bens e valores que o constituem.  
 

E a partir deste conceito, pensar como os estudantes vivenciam a cidade de Fortaleza 

e seus aparelhos culturais, ou se existia um sentimento de pertencimento sobre a história do 

Estado do Ceará e da cidade de Fortaleza, seus personagens e os lugares da memória. Para 

que o sentido de responsabilidade que é citado pelo IPHAN viesse a ser praticado, e não 

menos importante ocorresse efetivamente a apropriação desses bens, possibilitando serem 

ressignificados. Entretanto, com a realização do minicurso e as riquíssimas discussões que 

tivemos, ficou óbvio que existe um distanciamento e desconhecimento tanto dos lugares da 

memória, como das representações, e isto provavelmente se dá por inúmeros motivos.  

A partir daqui, serão relatados os três dias de minicurso. No primeiro dia, dezoito de 

setembro de dois mil e dezenove, o dado sociológico foi utilizado para fomentar o debate 
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teórico das categorias, memória, afeto, cidade, patrimônio, cultura e identidade. Os 

conceitos utilizados foram escolhidos por serem centrais em minha monografia (em 

desenvolvimento), e as discussões de quase todas as categorias foi muito divertida e 

extensa, pois o objetivo do dado é exatamente gerar debate. Assim na primeira rodada, 

discutimos a categoria identidade, a partir do exercício da imaginação sociológica dos 

estudantes, houve um consenso sobre o que a imagem significaria. Reflexo, espelho, e a “si 

mesmo” foram as interpretações dos estudantes.  

O conceito de identidade foi essencial para minha reflexão enquanto futura 

professora do ensino médio, e este debate me traz um outro conceito, o de sujeito, que de 

acordo com Charlot (2000), no qual este sujeito é um ser humano aberto a um mundo que 

possui uma historicidade; é portador de desejos, e é movido, além de estar em relação com 

outros seres humanos, eles também são sujeitos. Ou seja, suas identidades são formadas 

pela relação com os pares, com os grupos onde foram socializados – família, religião, escola 

– e também pelos processos individuais que formam suas personalidades, gostos, discursos 

e práticas. Discutir identidade foi uma maneira de conhecer como eles se posicionariam 

sobre um debate que é tão “abstrato”, apesar de todos carregamos uma subjetividade, 

também somos construções sociais, ditadas pelo outro. 
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Fonte: página do Facebook (EEMTI VILA da VELHA) 
 

Entretanto, é necessário reconhecer que esta discussão logo se esgotou e isto 

também se deu ao fato de que não consegui encontrar o conceito em minhas pesquisas. A 

segunda categoria que deu continuidade ao debate foi a memória, e o conteúdo das 

reflexões compartilhadas foi muito significativo, pois através da fala de uma estudante, após 

a explicação dos tipos de memória, uma memória que mostrou-se como individual, tornou-

se coletiva, a ponto de todos os participantes se identificarem e dividirem sobre a 

experiencia da semana cultural e como esse momento foi importante para eles como grupo, 

pois diante das dificuldades, principalmente financeira, a turma conseguiu cumprir as tarefas 

necessárias e venceu a competição, o sentimento de felicidade, nostalgia e superação ficou 

evidente e é muito significante porque compreendi como é necessário que a Sociologia 

torne-se significativa, que o contexto vivenciado por eles seja mote para refletir a sociedade 

e suas práticas.  

Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e 

retransmiti-los as novas gerações através de diferentes suportes empíricos (voz, música, 

imagem, textos, etc.) é assim que SIMSON (2006) compreende essa atividade, que é inerente 

a todos seres humanos. As memórias indicam o que guardamos, o que é simbólico, e muitas 

vezes essas recordações pessoais de vivências, podem ser também memórias coletivas, estas 
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podendo ser compartilhas por meio do convívio dos grupos sociais o qual estes sujeitos 

fazem parte, ou foram socializados. As memórias coletivas dizem respeito também a que ela 

chama de “memória oficial de uma sociedade”, e o objetivo do minicurso era de a partir da 

compreensão dos conceitos, com exemplos que foram dados pelos próprios estudantes 

conhecer suas histórias, e reconhecer estas experiencias.  

A terceira imagem que deu sequencia ao debate foi a de afeto, e as interpretações se 

conectaram muito com a da imagem anterior, e palavras como união, sentimento, amizade 

também foram usadas para explicar a imagem, mas ao ser lido o conceito, surgiram outras 

interpretações, e os laços afetivos entre os secundaristas se manifestou, mostrando que a 

relação entre pares pra eles é fundamental, porque existe muita cumplicidade, parceria e 

afeto, o que no ambiente escolar motiva muitas destas relações, e também onde se formam 

estas redes de apoio tão fundamentais para estes indivíduos nessa fase, em que as 

transformações físicas, psicológicas, entre outras, além das condições estruturais e 

socioeconômicas em que vivem. 

 

 

Fonte: página do Facebook – EEMTI da VILA VELHA 
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O afeto é um elemento reconhecido como fundamental para o desenvolvimento dos 

seres humanos, e que é benéfica no processo de aprendizagem. Segundo Wallon, a 

afetividade contribuí para as relações sociais, e o ato de educar demanda que 

compreendamos de onde veem estes estudantes, quais as condições socioeconômicas em 

que vivem, qual o papel da escola em suas vidas e qual a contribuição real ela dará a eles. 

Assim, em todas as relações no ambiente escolar a afetividade colabora com o sucesso e 

participação dos estudantes.  

 As categorias de cultura, cidade e patrimônio tiveram as discussões mais extensas e 

nelas foi perceptível, uma certa propriedade  por parte de algumas estudantes de alguns 

termos próprios de nossa área e fiquei bastante feliz e surpresa. Deste forma, patrimônio foi 

o único conceito dito por uma estudante, e o conceito foi explicado a partir do que se 

encontra no endereço eletrônico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e 

dimensões exploradas foram a material e imaterial. E a fala de uma estudante foi bastante 

provocativa: Tia, isso aí não me representa não, eu não tava lá quando aconteceu. E nesse 

momento, compreendi como é importante escuta-los e também  lançar outros olhares e 

perspectivas sobre os estudos de Educação Patrimonial, sobre essa descolonização de 

práticas, fazeres e olhares a definição de museu por Ribeiro (2014) se faz necessária 

mencionar, para ele os museus são organizações incorporadas em construções materiais e 

conceptuais, fundamentais enquanto ferramentas de memória e coisificação de narrativas. E 

a fala da estudante fez-me questionar a minha escolha pela temática, assim como pensar em 

quais minhas expectativas acerca da atividade, pois dos vários exemplos de aparelhos 

culturais existentes, poucos estudantes revelaram conhecer.  

Quando discutimos cidade, o recorte foi feito pelos próprios secundaristas que 

trouxeram parte da realidade do bairro Vila Velha, no qual o cotidiano violento foi abordado 

e ressaltado por alguns. Os limites invisíveis que passaram a existir a partir da dinâmica das 

facções e como o dia a dia é moldado por suas regras e leis. A partir da interpretação da 

imagem, e em sequencia a leitura do conceito trouxe a tona o debate de desigualdade social 

no sentido de ocupação dos espaços existentes na cidade e a locomoção desses sujeitos, que 

para além da violência se percebem impossibilitados ou constrangidos de circular em 

determinadas áreas da cidade.  
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E a cultura foi a última imagem a ser interpretada, e discutir este conceito foi muito 

interessante, tanto porque a imagem retratava uma cultura indígena local (Tribo Jenipapo 

Kaninde – Aquiraz/CE), e no debate foram reveladas algumas visões de primitivismo em 

relação a estas comunidades, como se a cultura ocidental que nos orienta fosse melhor e 

também  como as diferenças regionais entre a turma e um estudante natural do Estado do 

Rio Grande do Norte, que além do sotaque, tem uma cultura distinta. E isto traz a tona as 

diferentes organizações de vida das diversas sociedades existentes, e como isto também se 

reflete nas manifestações culturais e os diferentes códigos simbólicos.  

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DO MINICURSO 

MEMÓRIA é a capacidade humana de reter fatos e experiencias do passado e 

retransmiti-los as novas gerações através de diferentes suportes 

empíricos (voz, música, imagem, textos, etc).  

CULTURA fenômeno unicamente humano, a cultura se refere a capacidade que 

os seres humanos tem de dar significado as suas ações e aos mundo 

que os rodeia. 

PATRIMÔNI

O 

o conjunto de bens moveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse publico, quer sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.  

CIDADE  espaços urbanos constituídos por agrupamentos humanos 

organizados como rizomas.  

AFETO afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e 

generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou qualidade 

que consiste e sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por 

ela.  
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Antes de iniciar o segundo dia de minicurso, creio ser importante ressaltar as 

descontinuidades e interrupções citas pela professora Rosemary, só após uma semana 

depois as realização do primeiro dia de minicurso, ocorreu o segundo dia, pois na data 

acordada entre mim e a escola, vinte de setembro de dois mil e dezenove, e o diretor 

informou a mim, que as turmas seriam liberadas, pois no período da manhã muitos 

professores tinham faltado, então as aulas do período da tarde subiram. Este é só um 

parênteses, mostrando que ainda que exista planejamento, pode haver imprevistos o qual, 

nós, estagiárias e estagiários teremos que nos adequar. 

O segundo dia teve um atraso inicial de vinte minutos, por conta da atividade ter sido 

realizada no auditório. Assistimos ao documentário Vale Tombado, que trata de histórias de 

vida transformadas pela ação do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – pois em 2007 o vale é tombado e passa a se ter novas regras para construções o 

que entra em conflito com os interesses dos moradores de Jaraguá do Sul, que via nestas 

atividades o modo de vida e sustento, em contraponto existe Pomerode que apesar de 

criticar algumas ações do instituto, tem a visão de que o tombamento foi benéfico para a 

comunidade, pois isto possibilitou a preservação de narrativas e histórias de vida, e como 

este resgate da memória pode atrair um publico e ter retorno financeiro. Entre tudo isso, o 

diretor do filme também compartilha as histórias da casa de sua avó, uma edificação da 

década de 50, que encontra-se deteriorada, mas que guarda uma série de momentos 

importantes, além de suscitar diferentes destinos por parte dos herdeiros.  

Para que fosse possível discutir o documentário sem tornar-se cansativo, criei uma 

dinâmica que exercitasse a escrita, uma escrita afetiva, tendo em vista as categorias vistas 

no primeiro dia. A dinâmica do Twitter, funcionou do seguinte modo, a partir de perguntas 

feitas por mim sobre algumas cenas do documentário, os participantes deveriam twittar 

suas respostas. Só foi possível realizar duas perguntas, que foram: O que vocês entendem, 

quando o narrador diz “preservar o todo”? e Porque é tão difícil associar a ideia de 

progresso com a de preservação?. Todas as respostas foram lidas e debatidas em grupo, e 

algumas respostas me chamaram atenção, tanto porque surgiram perguntas que não 

estavam no roteiro, como: O que vocês tombariam? E em quase todas as respostas, o grupo 

família surgiu, ou seja, existem memórias do grupo social em que estes indivíduos foram 

socializados que tem extrema importância em suas formações, que é algo que também 
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surge no artigo sobre memória, cultura e poder, no qual as nossas sociedades  são 

caracterizadas como do esquecimento, e o fato da instituição família surgir como um 

elemento a ser preservado pode ser associado a este fenômeno.  

O último dia de minicurso, foi muito produtivo, pois houve a confecção de colagens 

fossem feitas, e neste dia meu trabalho foi mais o de “supervisionar” o que estava sendo 

produzido, pois a primeira ideia para finalizar o minicurso era visitar o Museu do Ceará, mas 

como não foi possível conseguir transporte, eis que as colagens exerceram muito bem o 

papel de catarse, no qual os participantes explicaram o que foi compreendido por eles 

durante os três dias de  minicurso.  

A participação deles foi muito bacana, a ponto de uma estudante ir buscar mais 

revistas na biblioteca da escola, que foi distribuída entre os grupos também, o restante do 

material (jornais, revistas, cartolinas, giz de cera, canetinhas) foi levado por mim. Para além 

do processo de criação, no qual eles exercitaram todo o conteúdo que foi visto e dialogado, 

o momento em que cada grupo explicou as imagens foi o que me transbordou de felicidade, 

porque cada estudante absorveu de um modo o “conteúdo”. O conceito de patrimônio foi o 

mais utilizado nas explicações, apesar de nas imagens escolhidas por eles, haverem todos os 

outros conceitos trabalhados.  

Dentre as explicações, algumas chamaram minha atenção. A primeira foi a 

perspectiva do conhecimento como patrimônio, no qual a estudante citou as disciplinas de 

Sociologia e Filosofia, e que contexto atual que retira a obrigatoriedade nega a importância 

destas para a construção de uma sociedade com um posicionamento crítico diante da 

realidade. Ainda que o minicurso não tenha se atentado a estas questões, a reforma do 

ensino e suas mudanças mostram-se latentes no cotidiano escolar. E como futura professora 

do ensino médio é gratificante saber que as questões politicas, que interferem diretamente 

no espaço escolar são refletidas e sentidas pelos secundaristas. Não é toa que em dois mil e 

dezesseis houveram as ocupações em escolas de todo o Brasil.  
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

As imagens do ex-presidenta Dilma Rouseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e foram consideradas  patrimônio, assim como parte do legado deixado pelos dois, mas 

que em minha visão carrega consigo um ideia muito forte de memória, que faz parte do 
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imaginário de alguns grupos da sociedade. A imagem do atual presidente, também está 

presente em duas colagens, em que foram relacionadas com o conceito de identidade e 

memória. A imagem de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa também surgiu nas colagens, 

com a interpretação de que ela e sua são luta são patrimônios, e pela fala da estudante é 

perceptível que existe uma compreensão do papel que ela exerce, tanto por representar a 

luta feminina, como a luta em prol da educação, como direito de todos e todas. 

Outras imagens interessantes, como a fotografia que retrata a comemoração da copa 

do mundo, no qual o futebol, um dos símbolos elegidos da cultura brasileira se mostra, e 

evidencia que existe uma cultura compartilhada pela sociedade brasileira que emerge dos 

processos de rememorar, processo pelo qual estes estudantes passaram.  

É inevitável pensar como estes sujeitos, que carregam sonhos e vida, são 

motivadores, e como a juventude encontra e trilha trajetos diversos, experimentando as 

oportunidades dadas e participando dos debates propostos, somando suas visões de mundo 

e de vida.  

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Considerações finais 

Começo citando Morin, quando o mesmo diz que ensinar é uma missão espiritual. 

Compartilho da mesma ideia, entrar em sala de aula é escolher todo dia esta missão. Este 

minicurso marcou minha trajetória profissional de uma forma inigualável, pois defender uma 

educação que propicie estas e outras experiencias é o que me guia. Discutir educação 

patrimonial e juventude foi a forma que encontrei de retribuir todo acesso ao conhecimento 

que me foi possibilitado durante a graduação. Ao elencar a juventude do Liceu Vila Velha 

como protagonista deste trabalho, fiz uma escolha política para destacar as potencialidades 

destes jovens. Neste contexto de violência, ausência de estruturas adequadas, poucas 

oportunidades, eles fazem a diferença.  

O desejo de falar sobre Educação Patrimonial, fez-me trilhar um caminho incerto, 

mas escutar a maneira como elas e eles compreenderam sobre os conceitos trabalhados e 

como foram articulados com os modos de vida desses jovens, possibilitou que a experiencia 

fosse muito rica e diversa. Os diversos olhares sobre a ideia de patrimônio e como não 

necessariamente este precisa ser físico, material, ele pode e é muitas vezes imaterial, com 

sentidos e usos muito particulares.  

Concluo este trabalho com a certeza de que a educação é um caminho pertinente 

para a mudanças melhores, que as Ciências Socias dentro da escola pode e deve apresentar 

outras perspectivas, compreendendo que para tornar a disciplina interessante é necessário  

que ela toque suas diversas realidades, inclusive as que os livros paradidáticos não dão 

conta, devido diferenças regionais tão marcantes em nosso país, além do poder da escolha, 

e centralizar temas que são relevantes, mas que se afastam das experiencias dos estudantes 

que estão em sala de aula.  
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GALOPANDO NO PICADEIRO: UMA REFLEXÃO NA INTERAÇÃO ENTRE CAVALOS E 
PACIENTES NA CLÍNICA DE EQUOTERAPIA EQUO-AVENTURAS 

 
Nathália Pinheiro203

 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre a relação entre homens/animais na clínica de equoterapia: 
Equo-Aventuras, na qual realizei 1 ano e 6 meses de trabalho de campo.   De acordo com Ingold (2015), a noção 
de humanidade no Ocidente moderno implica uma diferença entre a humanidade enquanto espécie e a 
humanidade enquanto condição (esta exclusiva da espécie humana), no tratamento da equoterapia, ao se 
atribuir uma certa subjetividade aos animais, os praticantes acabam encontrando novas formas de se recolocar 
como sujeitos na sociedade. 

 

Palavras-chave: animais humanos e não humanos; relação homem-animal; equoterapia. 

 

 

Introdução 

Neste trabalho discorro sobre a minha experiência em campo na Equo-Aventuras 

entre os anos de 2016 e 2017, nas sessões de sexta-feira à tarde. A clínica funcionava de 

terça a sábado em horários alternados, no período de conhecimento do campo e dos 

“atores” fui em todos os horários, por fim, optei em acompanhar as sessões de sexta-feira à 

tarde, nas quais esse estudo se baseia. Sendo o objetivo deste trabalho refletir sobre a 

relação humano/animal a partir da prática terapêutica denominada equoterapia. Em 

conversas com meus interlocutores e a pedido especial de uma mãe (me pediu que a filha 

não fosse exposta na internet), a clínica, os cavalos e todos os atores sociais (pacientes, 

interlocutores, profissionais da clínica) envolvidos em tal estudo são nomes fictícios, 

pseudônimos para manter o anonimato dos mesmos. Minha pesquisa se estrutura buscando 

compreender a participação dos cavalos no desenvolvimento e nas mudanças positivas que 

a equoterapia pode trazer na vida dos seus praticantes e na dos seus familiares. Em minhas 

idas a campo, a partir de conversas informais com os familiares, eles me contavam a 

importância da equoterapia nas suas vidas, tanto na melhora física e principalmente na 

melhora social.  

Na equoterapia não se busca apenas melhorar a saúde física, mas também trazer 

mais qualidade de vida aos praticantes (pelo viés biopsicossocial), pois, por serem 

considerados pessoas com deficiência, de alguma forma eles tem sua humanidade 
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“subestimada”. Dito de outro modo, as pessoas com deficiência são geralmente classificadas 

como alguém que não é dotado de autonomia e de outros atributos que são definidores da 

noção de humanidade no Ocidente. Na prática terapêutica da equoterapia, a partir do 

contato com o cavalo, podemos repensar os conceitos de humanidade e de animalidade. A 

equoterapia pode ser entendida como uma prática terapêutica que, a partir do contato com 

o cavalo, pretende “desenvolver o praticante em suas dimensões biológica, psicológica, 

social, e espiritual, nas áreas de saúde e educação” (SEVERO, 2010, p.333). 

Primeiramente gostaria de salientar sobre a minha interação social com meus 

respectivos atores sociais e interlocutores no espaço da Equo-Aventuras. Pensando nas 

premissas antropológicas de etnografia, como a “observação participante” de Malinowski 

(2018), me propus estar com “meus nativos” de acordo como minha presença era “aceita”204 

por eles. No começo do campo, eu ficava sentada em frente ao picadeiro (lugar onde se 

realiza as sessões de equoterapia) conversando com os familiares, principalmente as mães, 

por mais que tenha conversado com familiares dos pacientes, pontuo as mães como as 

minhas principais interlocutoras, em todas as sextas que estive na Equo-Aventuras não 

conversei com nenhum pai. As poucas vezes que os mesmos estavam presentes, ficavam no 

carro ou andando pelo espaço da clínica205. Em cada início e fim de sessão eu conversava 

com as fisioterapeutas sobre o atendimento, foi um período muito importante para a minha 

pesquisa, pois consegui interagir, conversar com os meus interlocutores e realizei algumas 

entrevistas. 

Após um longo período de campo, pedi para acompanhar as sessões de equoterapia, 

não mais na “plateia”, mas sim no “picadeiro”, ou seja, passei a ficar ao lado do paciente 

acompanhando e participando ativamente da terapia. A estrutura na terapia era: duas 

fisioterapeutas, uma de cada lado, o auxiliar guia, o cavalo e o paciente, desta forma, pude ir 

além do “ver e ouvir”, pois na minha segunda fase de campo, “revezava” com outra  

                                                      
204

 Por falta de uma palavra melhor para expressar como minha presença na Equo - Aventuras foi aos poucos 
sendo “naturalizada” e minha presença não era mais uma novidade.  
205

 Neste estudo não levantarei a problemática sobre gênero, pretendo salientar em futuros estudos tais 
reflexões.  
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fisioterapeuta em cada sessão206, participando ativamente das brincadeiras, das conversas e 

utilizei meu corpo como instrumento de pesquisa (ROJO, 2010). 

A etnografia é uma pesquisa científica e ao mesmo tempo uma experiência social, 

pois, assim como Geertz (1989) salientou que não era um “nativo em campo”, também não 

tenho essa ideia romantizada que me tornaria uma “nativa”. Ao meu ver, além do perigo de 

utilizar tal termo, acredito que se pesquisador que se nomeia assim não compreendeu bem 

a teoria antropológica da “alteridade”, pois, estar lá com eles e entre eles, não me torna um 

deles, mas sim, o “papel” do antropólogo é: interpretar e explicar as conjecturas, os 

símbolos, os significados e as categorias locais dentro dos limites impostos do grupo 

estudado, e foi isso que me propus a fazer. E por fim, “escrever” sobre o meu campo, 

primeiramente no meu diário de campo no sentido de Malinowski (2018), e a partir de tais 

anotações construir meus dados pelo viés interpretativo de Geertz (1989), na qual a escrita 

se pauta na interpretação das interpretações dos meus atores sociais: 

 

[...] os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de 
segunda e terceira mão. (Por definição, somente um “nativo” faz interpretação em 
primeira mão: é a sua cultura). Trata-se, portanto, de ficções; ficções no sentido de 
que são “algo construído”, “ algo modelado” – o sentido original de fictio – não que 
sejam falsa, não fatuais ou apenas experimentos de pensamento (GEERTZ, 1989, 
p.11). 

 

 

Como postulou Evans-Pritchard (1978), a personalidade de um antropólogo não pode 

ser retirada do seu estudo, assim como Boas (2004) discorreu “o olho que vê é o da 

tradição”, o trabalho se baseia na interpretação das interpretações dos respectivos atores 

dentro do contexto social (que no meu caso foram as sessões de equoterapia) , a escrita, o 

arcabouço teórico, o recorte, os dados construídos em campo, perpassam pela visão de 

como o antropólogo se vê no mundo, logo, diferentes antropólogos podem estudar o 

mesmo grupo social e no mesmo contexto, e mesmo assim  escrever abordagens totalmente 

diferentes. 

                                                      
206

 Claro que sempre acompanhada de outra fisioterapeuta, sempre ao meu lado oposto. Visto que cada sessão 
de equoterapia era estruturada por duas fisioterapeutas em cada lado e o instrutor guiando o cavalo. 
Importante salientar que para eu ocupar esse espaço, a fisioterapeuta responsável me autorizava de acordo 
com o quadro clínico do paciente, ou seja, isso era negociado a cada entrada minha no picadeiro.  
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Interação Entre Homens e Cavalos 

Segundo Medeiros e Dias (2002), a utilização do cavalo para fins terapêutico foi 

datada pela primeira vez por Hipócrates (458-377 a.C.) em “ Das Dietas” no qual pontuou 

equitação como regenerador da saúde e de suma importância no tratamento da insônia.  Em 

124 a.C. Asclepíades Bitínia também citou a equitação como prática terapêutica no 

tratamento de epilepsia e vários tipos de paralisia. Nos séculos seguintes não foram 

documentados o uso da equitação para fins terapêuticos até metade o século XVI. 

Em 1569, na obra “ De Arte Gymnástica”, Merkurialis discorre que a prática equestre 

não exercita apenas o corpo, mas também os sentidos. No livro “ De Medical Gymnástica” 

de 1704, Fuller aponta os benefícios da equitação sobre a mente e o corpo, especialmente 

em pacientes hipocondríacos. O movimento tridimensional no dorso do cavalo foi elucidado 

pela primeira vez por Samuel Theodor Quelmaz. Em 1782, na sua obra “ Gymnástica Médica 

ou Cirúrgica”, Joseph C. Tissot elucida os benefícios da equitação e também discorre que o 

cavalo possui vários tipos de andaduras, sendo o passo o mais eficaz para fins terapêuticos. 

Goethe (1749-1832) suscitou o benefício na distensão da coluna vertebral, favorecida 

pelas oscilações as quais o cavaleiro é submetido, adaptando-se ao movimento do cavalo e 

pelo estímulo delicado e constante na corrente sanguínea (MEDEIROS; DIAS, 2002). Após a 

Primeira Guerra Mundial, o cavalo entrou definitivamente como um instrumento 

terapêutico, sendo utilizado com uma atividade de socialização para dinamizar com outros 

tratamentos os soldados que possuíam traumas, deficiência e descontrole emocional no pós-

guerra. 

No Brasil, a ANDE207 – Associação Nacional de Equoterapia é uma instituição 

beneficente e filantrópica que foi fundada em 1989, localizada na Granja do Torto em 

Brasília. A palavra EQUOTERAPIA foi elaborada pela ANDE-BRASIL para descrever todas as 

práticas em que o cavalo é utilizado com técnicas de equitação e atividades equestres 

visando a reabilitação e a educação dos seus respectivos praticantes. Essa nomenclatura foi 

criada com três propósitos: primeiramente adotando o radical EQUO que vem do latim 

                                                      

207
 Em 09/04/1997 o Conselho de Federal de Medicina, parecer nº06/97, reconheceu a equoterapia como um 

Método Terapêutico de Reabilitação Motora. 
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“EQUUS”; segundo, homenagear o pai da medicina ocidental, Hipócrates de Loo que em sua 

obra “Das Dietas” salienta os benefícios e aconselhava o uso do cavalo no tratamento da 

insônia e apontava que atividades equestres ao ar livre faziam com que o cavaleiro 

melhorasse seu tônus. Por tais motivos, concebeu TERAPIA, que vem do grego “therapeia”, 

parte da medicina que aborda a aplicação do saber técnico-cientifico na área da reabilitação 

e reeducação.  Por fim, esse termo marca “equoterapia” como referencial e norteadora das 

normas dessa prática aqui no Brasil. 

A equoterapia tem como pressuposto contribuir na aquisição e no desenvolvimento 

das atividades psicomotoras, por meio do cavalo como instrumento terapêutico. Com isso 

solicita-se do cavaleiro as estratégias, desenvolvendo e /ou potencializando as habilidades 

motoras e inúmeras atividades conceituais (MEDEIROS; DIAS, 2002). Sendo uma terapia 

interdisciplinar, na qual a interação com o cavalo é o pilar central do tratamento e 

dialogando com as dimensões psicológica, física, emocional e principalmente social dos seus 

praticantes, logo, uma terapia que atua dialogando com outros tratamentos: 

 

A equoterapia deve ser desenvolvida como tratamento de suporte, não 
substituindo o convencional, sendo elegível somente uma vez por semana, a não 
ser em casos específicos de saturação aos tratamentos realizados, observando-se 
de acordo com a necessidade, qual o número de sessões a serem indicadas. 
(MEDEIROS; DIAS, 2002, p.41). 

 

A equoterapia é composta por uma equipe técnica multiprofissional e interdisciplinar 

como: fisioterapeuta, instrutor de equitação, auxiliar guia e veterinário, podendo contar com 

profissionais de outras áreas também, como psicólogo ou fonoaudiólogo, por exemplo, 

dependendo da clínica. O instrutor de equitação é responsável pela escolha e treinamento 

do animal, o auxiliar guia em conduzir o animal e controlar a andadura ritmada, o auxiliar 

lateral (fisioterapeuta) encarregado pelo apoio físico, pelas atividades propostas e 

observando a postura do praticante e, por fim, o veterinário responsável pela saúde e 

manutenção do bem-estar do cavalo.  

Os materiais pedagógicos auxiliam no processo de aprendizagem, norteando as 

atividades de acordo com as necessidades e dificuldades de cada indivíduo no andamento 

terapêutico. Entre eles podemos destacar: cones, bolas (de diferentes texturas e pesos), 
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argolas (de vários tamanhos), jogo de quebra-cabeça, entre outros brinquedos e 

brincadeiras que auxiliam no processo de aprendizagem. 

Na avaliação é de suma importância uma análise geral do paciente para que se possa 

delinear os objetivos de tratamento e as condutas específicas adequadas para cada 

patologia. Ao analisar, deve se levar em conta a idade, diagnóstico fisioterápico, a história de 

vida (como foi a infância, a gestação, a relação dos familiares com a patologia), as relações 

sociais em que os mesmos são inseridos. Por fim, analisar a capacidade de autonomia do 

paciente, tanto pelo viés físico, como pelo emocional. 

 

A Construção do Corpo e a Noção de Sujeito 

Em uma sessão na qual eu estava participando das brincadeiras com o Gustavo, 

escuto de fundo a sua mãe dizendo “ filho joga a bola forte, você precisa se exercitar”, eu 

gostava muito de brincar com ele, sempre jogava muito bem as bolas para mim e muitas 

vezes até ganhava de tão alto que jogava. Quando acabou a sessão, fui me despedir dele e 

de sua mãe, e ela me explicou a preocupação que tinha com o corpo dele e com a flacidez. 

Segundo a senhora Camila, era muito importante fazer muito exercício, pois pessoas com 

síndrome de Down tinham uma tendência maior a flacidez, e por isso as brincadeiras dele 

eram sempre jogar bola com perguntas e outras para a memória. Existia um rodizio de 

brincadeiras, mas sempre o ouvia pedindo para que fosse com bola e vôlei era a sua 

brincadeira preferida.  

A partir dessa observação podemos pensar no conceito de corpo, a construção do 

corpo não como um objeto, mas como um corpo construído a partir das vivências, das 

histórias de vida, dos afetos, dos encontros, dos olhares, dos sentimentos e das 

particularidades individuais. Marcel Mauss (2003) postula que a maneira como 

movimentamos nossos corpos e suas práticas se diferenciam entre as sociedades “ as 

maneiras como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-

se de seus corpos”. Sendo assim, podemos entender a preocupação da senhora Camila para 

que seu filho, uma criança de 9 anos, tivesse sempre se exercitando, pois o seu corpo não 

poderia ser flácido e sim um corpo ativo como de qualquer outra criança de nove anos.   

O corpo precisa estar inserido em algum espaço, precisa ser visto e entendido. 

Muitas vezes eu podia ver isso nas minhas observações, a busca sempre para manter o 
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“corpo em movimento”. As mães principalmente gritavam, pedindo para que os seus filhos 

fizessem os movimentos que as fisioterapeutas pediam, de alguma força o corpo seria 

sentido percebido como o grande responsável pelas interações, como aponta Pierre 

Bourdieu (2001): 

 

O que está inscrito no mundo é um corpo para que se possa existir um mundo, 
incluído no mundo, mas segundo um modo de inclusão irredutível à simples 
inclusão material e espacial. A illusio constitui essa maneira de estar no mundo, de 
estar ocupado pelo mundo fazendo com que o agente possa ser afetado por uma 
coisa bem distante, ou até ausente, embora participando do jogo no qual ele está 
empenhado. O corpo está ligado a um lugar por uma relação direta, de um contato 
que não é senão uma maneira entre outras de entrar em relação com o mundo[...] 
A illusio constitui o campo como espaço de jogo e faz com que os pensamentos e as 
ações possam ser afetados e modificados a despeito de qualquer contato físico ou 
na falta de qualquer interação simbólica, em particular na e pela relação de 
compreensão (BOURDIEU, 2001, p.165). 

 

Desta forma podemos entender o corpo como o lugar de expressar emoções, afetos, 

desejos e de estar no mundo. No tratamento da equoterapia, as fisioterapeutas sempre 

entendiam os pacientes pela maneira como o corpo se movimentava ao longo das sessões, 

corrigindo se fizessem algum movimento errado e com nas brincadeiras interagir com eles.  

Como corrobora Diniz (2007), a concepção de deficiência como uma variação do 

normal dos animais humanos foi uma construção discursiva do século XVIII, sendo o 

deficiente um corpo fora da norma da sociedade ocidental. O corpo com deficiência se 

delineia quando comparado com a representação de que seria um corpo sem deficiência, 

essa dicotomia classifica os corpos perante a sociedade:  

 

Ao contrário do que se imagina, não há como descrever um corpo com deficiência 
como anormal. A anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor 
moral sobre os estilos de vida. Há quem considere que um corpo cego é algo trágico, 
mas há também quem considere que essa é uma entre várias possibilidades para a 
existência humana (DINIZ, 2007, p. 14). 

 

Ao colocar a ideia de deficiente para “esses corpos”, não como anormal, mas sim 

como outras formas de “viver” em sociedade e isso não exclui a necessidade de recursos 

médicos ou de reabilitação. Indivíduos com e sem deficiência buscam cuidados médicos em 

vários momentos de sua vida, alguns mais outros menos. Apontar os deficientes 

exclusivamente como pessoas que precisam de cuidados médicos seria uma falácia, pois 

como salienta Diniz (2007): “deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com 
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lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente” 

(DEBORA DINIZ, 2007, p.9). 

Segundo Schneider (1999), a procura do belo inibe os deficientes. A imagem corporal 

do desviante afeta a relação com o outro e com o próprio corpo considerando as exigências 

sociais de se encaixar dentro de padrões em alguns casos inalcançáveis: 

 

O desvio é criado pela sociedade; isto é, tal pessoa é desviante porque o rótulo do 
desvio foi a ela sobreposto com êxito. O desvio não é uma característica que seja 
encontrada no indivíduo, mas um veredicto enunciado acerca desse indivíduo por 
um grupo social (SCHNEIDER, 1999, p.60). 

 

Sendo assim, a pessoa considerada desviante tem que se adequar à norma para ser 

“visto” como um indivíduo perante a sociedade, pois ser desviante não é um atributo 

substantivo de um sujeito, mas resultado do modo como os outros o classificam e, a partir 

disso, o rotulam. Em uma conversa com a mãe do Gustavo, ela pontuava a importância do 

seu filho agir como uma criança “normal” e sempre tendo os seus dias preenchidos, tendo 

apenas um dia da semana de descanso, como foi a sua fala para tal preocupação “ele não 

pode ser gatinho de armazém que todo mundo acha bonitinho, ele tem que ser 

independente”. Ela sempre pontuava que ele tinha que se esforçar mais, ser mais forte e o 

mais sociável possível. Seu desejo de independência para o filho foi expresso da seguinte 

forma em uma conversa: “mais tarde ele tem que se virar sozinho e não ser peso para sua 

irmã”.  

Essa era uma grande preocupação que todos os familiares dos praticantes 

compartilhavam e que não se referia apenas à melhora do corpo, mas ao lugar de sujeito na 

sociedade. A mãe de Gustavo, por exemplo, queria que ele se visse como pessoa 

independente. Durante as nossas conversas,  Camila sempre colocava o filho como uma 

pessoa capaz de ter uma vida independente. Uma de suas falas expressava isso: “ sim, ele 

pode ser um homem e ter sua própria vida, por isso eu estou aqui para que ele tenha 

condições de fazer isso quando for preciso”. Marcel Mauss (2003), discorre sobre a noções 

de pessoa e do eu, sendo a noção de pessoa uma categoria construída histórica e 

socialmente ao longo dos séculos: 

 

De um simples mascarada à máscara; de um personagem a uma pessoa, de um 
nome, a um indivíduo; deste a um ser com valor metafisico e moral; de uma 
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consciência moral a um ser sagrado; deste a uma forma fundamental do 
pensamento e da ação; foi assim que o percurso se realizou (MAUSS, 2003, p.397). 

 

Segundo Mauss (2003), o cristianismo retomou o conceito de pessoa moral e a 

converteu em entidade metafísica: “consciente, independente, autônomo, livre, 

responsável” (MARCEL MAUSS, 2003, p.390-391). Desta forma, podemos entender a 

categoria pessoa como algo individual, racional e consciente de si psicologicamente. Assim, a 

definição da categoria do eu implica no homem ter consciência de si mesmo e ser capaz de 

se transformar.  

Para Foucault (2004) o sujeito não é universal, mas se constrói sempre em relação 

aos jogos de verdade presentes na cultura da sociedade na qual está inserido. Sendo assim 

as normas, disciplinas e práticas de sujeição se aplicam sobre o indivíduo com o anseio de 

dizer verdades, normalizar atos, costumes, comportamentos e desejos:  

 

É a experiência, que é a racionalização de um processo ele mesmo provisório, que 
redunda em um sujeito, ou melhor, em sujeitos. Eu chamaria de subjetivação o 
processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de 
uma subjetividade, que não é evidentemente mais que uma das possibilidades 
dadas de organização de uma consciência de si (FOUCAULT, 2004, p.262). 

 

A Relação entre Animais Humanos e Animais Não Humanos 

Na primeira entrevista que eu realizei com a fisioterapeuta Paula, ela me explicou 

como funcionava cada sessão e como cada detalhe era importante, primeiramente me 

explicou que na Equo-Aventuras todos os quatros cavalos eram machos castrados, que 

segundo a mesma eram mais calmos e dóceis do que as fêmeas e que a raça não importava 

para realização da equoterapia, mas sim se o cavalo era calmo e dócil.  Por isso, sempre que 

um novo cavalo chegava para a equoterapia, ele passava por um período de adaptação208
 na 

clínica, mantive a categoria nativa para manter a fala real da fisioterapeuta Paula. Em 

algumas conversas, este termo “adaptação” era usado para expressar o início de interação 

do cavalo ou paciente na clínica.  Em cada troca de cavalo, a preparação de um cavalo e 

                                                      

208
 Entre o período que eu estive em campo dois cavalos foram embora da Equo-Aventuras, e chegou o Trovão 

que ainda estava passando por esse período de “adaptação” e aos poucos era utilizado nas sessões e por isso 
eu só acompanhei caminhando ao lado nas sessões com o Palhacito e Valente.  
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outro, as fisioterapeutas tratavam o cavalo como o pilar mais importante, sempre com as 

brincadeiras, falando para os praticantes fazerem carinho no cavalo, dar alimento ao final de 

cada sessão e, algumas vezes, dar banho nos cavalos. Paula pontuou que isso era muito 

importante na construção da relação com o cavalo, para que a confiança e o afeto entre 

ambos sempre fossem mantidos e nutridos ao longo do tratamento. Podemos entender esse 

processo descrito de afetividade como uma contínua domesticação:  

 
Como antropólogo, entendo a domesticação – isto é, a ação que o homem exerce 
sobre os animais que ele detém – como criação, pois a ação domesticadora não se 
limita ás “primeiras domesticações”, caras aos arqueólogos. Ao contrário, a 
domesticação supõe necessariamente uma ação contínua, entretida dia após dia. 
Tanto que os animais podem se desdomesticar, se asselvajar, e até retornarem à 
vida selvagem – o que se convencionou chamar de “marronagem “ ou “feralização” 
(DIGARD, 2012, p. 208). 

 

Cada abordagem era individual e pensada a partir do tratamento de cada paciente. O 

caso do adolescente Diego era mais direcionado para o diálogo e, como me contou a 

fisioterapeuta Vanessa, “ que no balanço do cavalo era o melhor lugar para ter uma 

conversa pessoal, pois o movimento tridimensional ativava uma parte do cérebro e o diálogo 

era mais para o lúdico209”. A interação com o cavalo era algo construído ao longo de cada 

sessão, como no caso da Isabella que chorava muito ao ficar longe da mãe. Primeiramente a 

mãe a levava para passear e conhecer os cavalos e, somente “depois de criar um afeto”, ela 

começou a fazer a equoterapia. A mãe me explicou que, como era algo novo para menina, 

antes de começar o tratamento “queria que a filha tivesse uma ligação com os cavalos”. Esta 

frase a mãe disse para explicar as visitas ao longo da semana, antes de começar o 

tratamento. Vale ressaltar que, tanto os familiares, praticantes e os profissionais que 

trabalhavam os cavalos, tinham um contato com o cavalo, como afirmou Paula. A diferença 

entre a equoterapia e as outras terapias de reabilitação era interação do cavalo com o 

praticante, pois essa interação norteava todo o tratamento. 

Como postula Tim Ingold (2007), todas as sociedades humanas, do passado e do 

presente convivem com animais de uma ou várias espécies, sempre coexistindo e 

                                                      

209
A fisioterapeuta Vanessa me explicou que por isso sempre conversavam muito com ele, pois assim o Diego 

poderia pensar mais sobre as questões que pairavam seus pensamentos. 
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interagindo, seja como alimento, meio de transporte ou incorporando os animais em seus 

grupos sociais como cativos ou de estimação:  

 
As ideias que as pessoas têm sobre os animais e suas atitudes em relação a eles são 
correspondentemente tão variáveis, em todo o detalhe, com as suas formas de se 
relacionarem uns com os outros, em ambos os casos (homem/homem, 
homem/animal), refletindo a surpreendente diversidade de tradições culturais que 
é amplamente vista como a marca oficial da humanidade (INGOLD, 2007, p.129-
130). 

 

Em algumas sessões até os cavalos eram alvo das brincadeiras, tinham apelidos, 

usavam alguma fantasia temática, o humor também era apontado durante a sessão e seu 

comportamento era sempre salientado. Ainda na minha primeira entrevista com a 

fisioterapeuta Paula, ela salientou sobre os cavalos usando características ditas “humanas”: “ 

Palhacito é o xodó, o mais fofo, Toy (era o mascote, pois era o cavalo mais velho na Equo-

Aventuras), o Valente o mais tímido e o Trovão ainda está se acostumando, ainda é 

assustado”.  

Nesta passagem de Dominique Lestel (2002) podemos notar algo semelhante ao que 

observei em campo: 

O ser humano compara cada acto de um animal com um comportamento porque 
reconhece a situação na qual o animal evolui e considera que este estabelece com 
ela uma relação significativa pelo seu peso e pelo movimento das suas 
extremidades. O comportamento caracteriza-se pela unidade de uma sucessão 
temporal de movimentos; é uma “melodia do movimento” que a situação e o 
sujeito cantam “a duas vozes” (LESTEL, 2002, p. 207). 

 

Nas festas e nas datas comemorativas, os cavalos tinham sempre algum adereço 

comemorativo, como: colocar as “orelhas de coelhos” na semana da páscoa, como uma 

maneira de “humanizar”. Assim, a relação homem-animal não era vista pela dicotomia, mas 

como uma relação social entre ambos.  Por mais que o cavalo pudesse não compreender o 

significado de tais adereços, para as crianças essa era uma forma de aumentar os laços e de 

ter mais brincadeiras.  

A Equo-Aventuras, para alguns praticantes não era o lugar apenas de terapia, mas 

sim de sociabilidade, por isso as fisioterapeutas sempre eram gentis e educadas, o cenário 

era muito acolhedor e sempre os cavalos eram “a ligação” que permitia uma aproximação 

social entre as fisioterapeutas e os praticantes no estágio inicial de tratamento. Como uma 

fisioterapeuta me contou: “a diferença da equoterapia para qualquer outra terapia era a 
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relação com o cavalo, que ali para o paciente era uma brincadeira com o seu amigo cavalo”, 

e eu pude ver isso em vários casos que eu acompanhei. 

No texto Humanidade e Animalidade Ingold (1995) aponta para um certo paradoxo 

que envolve a noção de humanidade no pensamento ocidental: é possível afirmar que todos 

os humanos são mais uma dentre as espécies animais (neste sentido, humanos são animais) 

e, ao mesmo tempo, afirmar que a humanidade se define como sendo aquilo que a 

animalidade não é, ou seja, os humanos têm cultura, linguagem, consciência e, neste 

sentido, se definem como humanos a partir da diferenciação com o animal:  

 

Como condição oposta à da humanidade, a animalidade transmite uma noção da 
qualidade de vida no estado da natureza, onde se encontram seres “ em estado 
cru”, cuja conduta é impelida pela paixão bruta em vez da deliberação racional e 
que são totalmente livres dos constrangimentos da moral ou da regulação dos 
costumes (INGOLD, 1995, p.6). 

 

Para explicar esse paradoxo, ele mostra que a noção de humanidade pode ser 

definida de duas formas: humanidade enquanto espécie e humanidade enquanto condição. 

Sendo essa última restrita aos seres humanos. Embora a gente possa atribuir algum grau de 

consciência aos animais, eles jamais poderão ser considerados humanos no sentido de 

compartilhar a condição humana. Durante o tempo que eu estive em campo surgiram 

algumas indagações sobre qual era o “ papel” do cavalo no tratamento dos pacientes da 

equoterapia a partir da perspectiva dos familiares e dos pacientes210. Para corroborar na 

relação homem-animal, Beatriz 211 , mãe de um dos pacientes na  Equo-Aventuras  me 

respondeu: “pra mim esse diálogo que meu filho encontra aqui com o cavalo é uma maneira 

dele voltar a ter a vida de antes e vejo o cavalo como um amigo nessa cavalgada da vida”, 

esta frase enfatiza de modo geral o papel do cavalo na relação com o indivíduo, que o lado 

lúdico e subjetivo do galopar poderia ser uma entrada ou encontro de um lugar de sujeito na 

sociedade para aqueles que, por possuírem alguma deficiência, acabam sendo excluídos.  

                                                      
210

 Nem todos eu pude ter uma resposta “ direta” para as minhas indagações, pois alguns ainda não falavam ou 
não conseguiram falar, e por isso tive uma “resposta indireta” a partir dos familiares e da linguagem corporal e 
emocional dos meus nativos. 
211

 Em quase toda conversa ela pontuava que o filho não tinha nenhuma patologia antes de ter sido atropelado 
aos 12 anos ao sair da escola voltando para casa, e devido a esse acidente, agora ele tinha que reaprender a ter 
uma “vida normal”, palavras da mãe.   
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Nesse sentido, se, de acordo com Ingold (1995), a noção de humanidade no Ocidente 

moderno implica uma diferença entre a humanidade enquanto espécie e a humanidade 

enquanto condição (esta exclusiva da espécie humana), no tratamento da equoterapia, ao se 

atribuir uma certa subjetividade aos animais, os praticantes acabam encontrando uma forma 

de se recolocar como sujeitos na sociedade. Por esse motivo, os familiares enfatizavam 

sempre o aspecto socializador da equoterapia, que os permitia, através da relação com o 

animal, encontrar uma forma de incluir socialmente as pessoas portadoras de deficiência. 

 

Considerações Finais 

Ao longo do meu campo, focalizei na relação do cavalo e seu cavaleiro no cenário da 

Equo-Aventuras e as nuances sociais que são formadas dentro deste espaço social. Percebi, 

assim, que, ao estender, de certo modo, a condição humana aos animais, tratando-os por 

nomes próprios, como sujeitos com comportamentos específicos e com os quais se 

estabelecia uma relação que era a base do tratamento da equoterapia, criava-se a 

possibilidade de incluir socialmente pessoas portadoras de deficiência que eram excluídas do 

convívio social. Através da terapia que tinha como base a relação do praticante com o 

animal, pensada como uma relação intersubjetiva, a condição humana da pessoa com 

deficiência poderia tomar novas feições e ela poderia ser incluída no meio social como um 

sujeito, com suas particularidades e especificidades. 

Tim Ingold (1995) elucida que muitos sociobiólogos tiram conclusões sobre a 

condição humana tendo como pilar os estudos de insetos sociais, tais como abelhas e as 

formigas: “a psicologia do orangotango já foi completamente descrita pelos cientistas, a 

partir de suas observações do ouriço-do-mar” (CUPPY,1931 apud INGOLD 1995, p.8). Nesse 

caso, a noção de humanidade se define por oposição à condição de animalidade. No meu 

trabalho, a partir do estudo da equoterapia, procurei pensar a relação entre as noções de 

humanidade e animalidade não pela dualidade humano-animal e nem tendo como uma 

única via os estudos do contato humano com outros animais, mas sim a partir da interação 

do homem com o animal em questão, neste caso o cavalo. Procurei mostrar como essa 

interação é um pilar do tratamento da equoterapia e como ela é compreendida por aqueles 

que a praticam, seja na condição de praticantes, familiares ou terapeutas. 
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100 ANOS DA CARTA DE FRANZ BOAS AO JORNAL THE NATION: 
UMA ANÁLISE SOBRE AS MANEIRAS REFLEXIVAS DA ANTROPOLOGIA, ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE 
  

Dyedre Alves Pedrosa 212 
Paulo Henrique Trindade Correa 213 

  
RESUMO 
Este ensaio tem como objetivo uma análise tanto metodológica, quanto reflexiva sobre o percurso histórico de 
construção do “fazer antropológico”. O ponto de partida foi a carta do antropólogo alemão Franz Boas enviada 
ao jornal The Nation, que em 2019 completa 100 anos. A carta nos convida a (re)pensar os papéis ocupados 
pelas antropologias e seus antropólogos, os  espaço de atuação, o trabalho de campo, a relação com os sujeitos 
pesquisados, os usos e meios de apropriação de discursos, e também, as mudanças ao longo da história da 
disciplina.  
 
Palavras-chave: Antropologia; Ética; Responsabilidade; Franz Boas; Etnografia. 
 

Um ponto de muitas vírgulas 

Este ensaio se debruça em trazer uma reflexão acerca das dinâmicas do fazer 

antropológico, enquanto método e disciplina construtiva. Partiremos de uma breve análise 

sobre a carta enviada ao jornal norte americano The Nation, pelo antropólogo alemão Franz 

Boas, que em 2019 completou seus 100 anos deixando uma pertinente e reflexiva 

mensagem que transcende seu tempo no que tange o papel da antropologia, capacidade de 

transformar vidas e criatividades de engajamentos antropólogo –pesquisador – mundo. 

 A Carta de Franz Boas tornou-se um importante elo de postura crítica do antropólogo 

num contexto de inquietação e mal estar ético. Uma situação que permeia na atualidade dos 

discursos antropológicos e dos programas brasileiros de formação destes: os princípios 

éticos que detém a formação para além dos conceitos e usos teóricos, uma visibilidade de 

participar e estar no campo, nas etnografias e nos processos de formação dos novos 

antropólogos e suas pesquisas. A formação do antropólogo enquanto agente de bricolagem 

de seu ofício, sugere compreender uma diacronia de situações deixadas pelos primeiros 

antropólogos do século XX, lidos como “clássicos” pela disciplina, no que diz respeito a um 

locus situacional onde a alteridade permite diálogos de modo transversal ao produzir e 
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reproduzir conhecimentos. Muito além de se considerar o histórico de formação enquanto 

pensamento social inscrito é seu caráter transgressor e urgente que nos interessa aqui 

retomar enquanto reflexo e ação do papel do antropólogo enquanto sujeito que transita 

num contexto de estar no mundo textual de suas objetividades etnográficas e atuar em 

mundos socialmente compartilhados. 

Primeiramente é importante destacar que nosso espaço acadêmico é singular e 

altamente fora do lugar propriamente fechado no “entre nós” , falar em engajamento 

pertinente significa considerar nosso histórico enquanto agentes formadores de um 

pensamento crítico nas relações que estamos atingindo , agindo e intervindo. O deixar 

transbordar é uma maneira de construir entre um vestígio antropológico deixado lá num 

contexto passado para essa análise, uma carta enviada por um antropólogo enquanto 

denúncia de espionagem por parte do governo americano, e que demandava um 

posicionamento imediato dos demais antropólogos, Boas acreditava que a antropologia 

como ciência seria algo inadmissível esse “mal-estar ético” porque para ele a disciplina 

deveria estar em um compromisso apenas com a verdade. 

 100 anos após a publicação da carta de Franz Boas, ela nos permite no presente 

extrair e operar considerações sobre nós, eles e o mundo em movimento, também estamos 

diante sobre um olhar o processo de como caminhou nossa disciplina até os dias atuais, 

quais objetivos trilhamos e queremos continuar por trilhar. Quais vértices sejam estes 

interpretativos ou estruturais, funcionais and infinitos possibilitam entender as diferenças e 

partilhar com elas nossos modos de existir enquanto ciência. É neste sentido que este 

trabalho permite uma reflexão aberta sobre tal saber antropológico implica em olhar para 

uma construção da disciplina enquanto método e construtivismo no que abrange o caráter 

de diálogo com múltiplas análises de investigações.a temática "Antropologia, ética e 

responsabilidade" fez parte do plano proposto e apresentado na disciplina "Práticas de 

Pesquisa", sob responsabilidade da Dra. Ana Carla Bruno, Dr. João Pacheco de Oliveira e Dra. 

Priscila Faulhaber. O objetivo da disciplina conseguiu desenvolver um pensamento crítico 

sobre o trabalho de campo, estratégias metodológicas, elaboração de pesquisas 

antropológicas, problematizar a relação pesquisador e pesquisado. A partir do contato com a 

literatura Ética e Antropologia: algumas questões, de Roque Laraia, percebeu-se os 100 anos 

da carta de Franz Boas e como o texto se torna pertinente para uma análise do atual cenário 
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mundial.  

 Para ampliar o debate e compartilhar o conhecimento com outros programas e a 

comunidades os discentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

(PPGAS/UFAM), mestrandos e doutorandos, organizaram o Seminário Ciência, Ética e 

Antropologia: 100 anos da Carta de Franz Boas ao Jornal The Nation, realizado no dia 16 de 

outubro de 2019, no Auditório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade 

Federal do Amazonas. A atividade visou refletir sobre ética, riscos, impactos e 

responsabilidades dos cientistas e dos antropólogos no desenvolvimento de suas pesquisas. 

A programação contou com a leitura da carta de Boas, mesa com a participação dos 

docentes Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida, Dra. Ana Carla dos Santos Bruno, Dr. Carlos 

Machado Dias Júnior e Dra. Fátima Weiss de Jesus. Com o título "Sobre Boas, Ética, 

Antropologia e alguma democracia", Weiss recuperou dois trechos da carta de Franz Boas, 

que afirma: 

[...] O ponto o qual eu utilizo para entrar em um protesto vigoroso é que vários 
membros que seguem a ciência como profissão, membros que me recuso a chamar 
de cientistas, prostituíram a ciência usando-a como um disfarce para suas 
atividades como espiões. [...]  

 
[...] disfarce para espionagem política, que se humilha para posar de pesquisador 
diante de um governo estrangeiro e pede auxílio para suas supostas pesquisas com 
a finalidade de realizar maquinações políticas por baixo do pano, essa pessoa 
prostitui a ciência de maneira imperdoável e perde o direito de ser classificada 
como cientista.[...] (BOAS, 1919. Carta ao Jornal The Nation) 

 
 

É preciso explicar que o antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, já tinha 

conhecimento da atuação de antropólogos como espiões anos antes da publicação da carta. 

Anteriormente a correspondência de Boas havia sido apresentada a revista Science. 

Margarida Moura nos apresenta o texto Fraz Boas: A Antropologia Cultural no seu 

nascimento, publicado na Revista USP onde conta que o documento elaborado por boas 

para revista Science não foi aceito, editada na época por J. McKeen Cattell, ex-professor de 

Colúmbia. A publicação científica possuía o entendimento de evitar polêmicas, 

principalmente situação onde pudesse ser interpretadas como questões políticas. Dessa 

forma, a antropóloga nos revela que Boas recorre ao jornal The Nation, enviando sob forma 

de carta a redação o texto que conhecemos publicado no dia 16 de outubro de 1919 com o 

título “Scientists as Spies”. 
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Obviamente, a repercussão foi ampla no ambiente antropológico, pois a carta 

apresentava um grande problema ético, onde a Anthropological Society of Washington teve 

que se pronunciar enviando sua mensagem a American Anthropological Association (AAA) 

apontando necessidade de leitura em reunião ocorrida em dezembro do mesmo ano. WEIS 

DE JESUS (2019) anuncia que os apontamentos de Moura (2006), sobre os anos que se 

seguem nos estados Unidos, parece uma descrição muito próxima e familiar. 

 
O quadro doméstico dos Estados Unidos repercutia a difícil situação internacional 
dos anos 30. Racismo e direitismo se combinavam de forma não raro agressiva. 
Numa carta ao professor Adolf Berle, Boas manifestou suas preocupações de modo 
concreto, por meio da proposta de realização de cursos temáticos sobre o que 
chamou de teoria racial em estabelecimentos acadêmicos do país. (MOURA, 2006, 
pg. 131) 

  

Nos anos 40 Franz Boas desempenhou participação nos Comitês Civis, que buscavam 

colocar um obstáculo nas investidas com ideias fascistas e nazistas nos Estados Unidos. 

Segundo WEISS DE JESUS (2019), George Stocking JR. Aponta Boas um antropólogo ativista, 

e que isso se tornou visível com sua carreira já estabilizada. Ele sendo alemão imigrante 

tendo vivido entre guerras (1914-1918 e 1939-1945) e tendo atuado até o final de sua vida, 

aos 84 anos em 1942. 

   Para a antropologia contemporânea brasileira falar sobre [ética] na profissão ainda 

tem sido um tabu, mesmo que estejamos diante de constantes de antropólogos que estão a 

serviço de interesses capitalistas de cunho “desenvolvimentista”, produtores de contra 

laudos de terras indígenas e de populações tradicionais. 

Não são poucos os casos também de comunidades, povos e pessoas que contestem 

monografias e teses realizadas por antropólogos sem autorização devida, ou aqueles que 

embarcam para campos longos e nunca mais retornam para as famosas “devolutas de 

campo” 

Mais do que nunca somos educados academicamente para que nossos trabalhos 

etnográficos tenham polifonia das vozes, que “nossos” sujeitos estejam em diálogo com 

“nossas” teorias.  Afinal o antropólogo é a serviço de quem mesmo? De sua pesquisa? De 

seus sujeitos? Da teoria?  do Estado? Da Igreja? Como vemos são muitas análises que nos 

levariam a percorrer um longo debate, mas que no final estaríamos andando em círculos, 

porque a própria disciplina nos convida a encarrar a alteridade “do sujeito antropólogo” e 
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seu senso científico com outros olhos do não julgamento dado ou raso.  Isso não nos cabe 

em poucas páginas. 

Voltemos a Franz Boas. É importante lembrar é uma pessoa de “linhagens”, seria um 

ego na linhagem de parentesco da disciplina antropológica cultural ou americanista, onde na 

metade do século XX ganhou folego na Universidade de Columbia nos Estados Unidos, lugar 

que Franz Boas dedicou parte de sua vida para a docência e pesquisa. 

Foi orientador de outros nomes importantes para o início da disciplina antropológica 

como Margeret Mead, Ruth Benedict, Alfred Kroeber, foi titulado enquanto pai fundador de 

uma “escola”, mais tarde chamada de Boasina. 

Uma das bases dessa escola foi o forte teor crítico aos métodos evolucionistas, 

principalmente ao falar sobre culturas, considerando a partir de tal posição uma nova ótica 

para um método novo, chamado por ele por indutivo.  

 Na obra “As limitações do método comparativo da antropologia” ( 1896 ) ele já 

chamava atenção para assuntos que hoje são centrais em quaisquer banco de disciplina de 

antropologia que seria papel nosso ,compreender o que achamos de modernidade  e a 

importância de compreender as múltiplas culturas em seus múltiplos contextos similares. 

Para a compreender esses contextos, é necessário ao antropólogo uma imersão antes 

de tudo no mundo social. É nele que as coisas além de operarem sentidos, também são 

agentes transformadores de realidades concretas. 

Esse relacionamento precoce de uma compressão maior no interior do social e 

crítico, estava nos trabalhos de Boas como objeto de reflexão do sujeito antropólogo para 

além do seu gabinete, quase soando como convite para possível distância do mundo 

“ocidental” para adoção participativa, da verdade, que hoje chamamos de “engajamento de 

campo”. 

Hoje os interlocutores têm não só direito de recusa ao trabalho do antropólogo sobre 

eles, mas principalmente de contentá-lo, ler seus textos e apontar suas inverdades, não é de 

fato formar uma nova banca de qualificação ou coisa parecida. Mas atribuir aos 

antropólogos um certo limite que ao longo de muito tempo não houve. 

Tem se tornando bastante comum nas etnografias encontramos o antropólogo numa 

posição para além do escritor e narrador “do outro”, mas que ele também pertença de 

alguma forma aos fios que se conectam naquele universo.  Isso tem sido positivo para 
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disciplina, principalmente quando sabemos que cada vez mais os sujeitos / informantes/ 

interlocutores que foram apresentados desde invisibilizados até agentes de suas falas, hoje 

também estão cursando antropologia, ou melhor “fazendo suas antropologias”. 

Muito diferente das demais profissões, não há imparcialidade na antropologia 

porque além de sempre querer dizer y ou x, ela sempre implicará nas vidas das pessoas. 

Caneta, caderno de campo, gravador e máquina fotográficas são também instrumentos ou 

técnicas de pesquisas adotadas por muitas profissões, embora para o antropólogo o 

processo da pesquisa seja fundamentado em mais que planejamentos, imprevisões. Mas, 

que na realidade esses processos são múltiplos e não únicos. 

Quando Franz Boas denuncia um “desserviço à investigação científica “, ele convida 

para refletirmos sobre as consequências nada cauteladas e silenciosas de nossos atos, onde 

a ciência para muitos “espiões pesquisadores” é usada como capa onde é possível se 

esconder e realizar além de manipulações de suas pesquisas , atentados contra as pessoas 

que estiveram dispostas a dar vida aos textos antropológico. 

Um artigo publicado na Folha de São Paulo com o título "Antropologia brasileira, 

incêndio e cinzas - Assim como o museu, tentam reduzir a ciência a pó", em maio de 2019, 

escrito por Maria Filomena Gregori e Sérgio Carrara, os atuais presidentes da Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA), revelam a situação da ciência brasileira após 9 meses do 

incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, levando em consideração 200 

anos de pesquisa, do principal acervo de história natural e antropologia da América Latina. 

Ambos autores resgatam como pilar estrutural de uma nação e da capacidade de garantir o 

desenvolvimento e a previsibilidade do futuro de um país, onde o conhecimento que 

permite aos homens melhorar as condições de vida das pessoas. O texto ainda evidência 

como no Brasil se evoca um desprezo pelo que se estuda, a ciência vista como inimiga por 

reconhecer o poder do conhecimento, ataques constantes à universidade pública, às ciências 

humanas, aos financiamentos de pesquisa e aos conselhos participativos.  

 GREGORI e CARRARA nos dimensionam sobre o trabalho de antropólogos que 

equivale a ir a campo, pesquisar, analisar e enfrentar desafios. Problemas de ordem nacional 

como como a desigualdade social, a vulnerabilidade de povos e populações como índios, 

quilombolas, mulheres, negros e LGBTQ, além dos altos índices de violência no campo e na 

cidade. As conclusões desses trabalhos estão expostos em instituições, como ministério 
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público, na possibilidade de garantia e aplicação de direitos. Dessa forma, a antropologia 

brasileira desenvolve três dimensões. A primeira, produzir pesquisa de qualidade com forte 

impacto social. Segundo, interagir, orientar e apoiar instituições e órgãos públicos. Terceiro e 

última, fazer a defesa e preservação do direito à diferença. A publicação finaliza "Neste Brasil 

sob as chamas de tempos sombrios, o desafio maior não é desconsiderar, mas compreender 

para desvendar, a obscuridade que o envolve". 

Tim Ingold nos instiga com a publicação "Antropologia para que serve?”, durante a 

exposição de WEISS (2019) no Seminário Ciência, Ética e Antropologia: 100 anos da Carta de 

Franz Boas ao Jornal The Nation Por, considerar que a antropologia com a qual se identifica 

não pode ser chamada de aplicada, pois para Weiss toda ela é. Dessa maneira, assim como 

implicada, na medida em que não se pode compreender a Antropologia como algo 

rigorosamente acadêmico. Refletir sobre os dois termos afasta a Antropologia de uma 

prática, podendo assim cair em desleixo ou até mesmo dar menos importância para as 

implicações éticas que o fazer antropológico exige. Ainda sobre tais questionamentos o 

autor inglês nos brinda com a seguinte reflexão, 

 
A antropologia não ambiciona nem reduzir todas as coisas a dados nem converter 
esses dados em produtos , ou o que os formuladores de políticas científicas 
chamam de ‘resultados”. De fato, assim como os pesquisadores de outras 
disciplinas, publicamos livros e artigos, acumulamos uma literatura composta das 
contribuições valiosas de nossos antecessores, e exigimos que os estudantes a 
leiam. Mas, no final das contas, não é isso o que importa. A verdadeira contribuição 
da Antropologia não está em sua literatura, mas em sua capacidade de transformar 
vidas. É por isso que a ideia de “antropologia aplicada” tem tão pouca força na 
disciplina. Não é porque queiramos manter nosso conhecimento para nós mesmos, 
puro e não corrompido pelo uso, mas porque não pode haver conhecimento que 
não cresça do nosso engajamento prático com os outros. Pois o que impulsiona os 
antropólogos, em última instância, não é a demanda por conhecimento, mas uma 
ética do cuidado. Não nos importamos com os outros tratando-os como objeto de 
investigação, atribuindo-lhes categorias e contextos, ou explicando-os. Nós nos 
importamos em torná-los presentes, para que eles possam dialogar conosco e nós 
possamos aprender com eles. Essa é a maneira de construir um mundo onde haja 
lugar para todos. Nós só podemos construí los juntos. (INGOLD, 2019, pg. 72-3) 

 

Apresentamos outro ponto, a necessidade de descolonizar conhecimento numa 

posição iconoclasta, com a capacidade de conviver, criticar e visualizar o que tem de útil. 

Fazer uma leitura do passado passado, refazer expedições, refazer alguns caminhos que a 

antropologia nos proporcionou para produzir conhecimento novo. Assim, João Pacheco de 
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Oliveira apresenta sua reflexão sobre os Desafios da Etnografia, durante a disciplina de 

Prática de Pesquisa, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Ufam, 

 
Ao elaborar uma pesquisa com a comunidade que você está extrapolando, há 
esferas de relacionamento. A gente precisa estar muito em alerta. Vocês tem que 
acreditar na pesquisa antropológica. Na impulsão, e ao mesmo tempo evitar as 
soluções já feitas, os conceitos elaborados e que não podem ser limitadores diante 
das novidades dos dados. O pesquisador é responsável pela singularidade, com 
aquela população, com aquela pessoa. A verdadeira antropologia não vive uma 
generalidade. Na medida que você vai avançando, se percebe uma amplo conjunto 
do Estado, muito complexo. O delicado da pesquisa é esse. É preciso ter ideia desse 
movimento. Colocar as coisas no correto lugar. Ir até o limite de pensar uma coisa 
não assimétrica. Estudar o outro objetificado, a partir da condição social. 
Precisamos ser pessoas com igualdade de conhecimento diante de condições, um 
esforço de descolonização. Esse esforço de chegar junto, de descolonizar os 
pressupostos. Maria Heloisa Fenélon Costa, Museu Nacional, tem uma foto curiosa 
com os Karajás na ilha do Bananal. (A primeira) Ela está sentada ao lado de uma 
indígena, as duas no chão com as pernas estendidas e elas com óculos. A segunda 
foto, a indígena pega o óculos e usa, percebe o olhar de míope. (OLIVEIRA, 2019, 
aula expositiva no PPGAS/UFAM) 

 

Para Oliveira, a relação com indígena é uma relação totalmente assimétrica. O 

pesquisador pode marcar algumas coisas de assimetria sem querer. A relação colonial chega 

antes. A condição do pesquisador, seja homem, seja mulher, pode ser totalmente 

constrangedora. Oliveira acredita que tem questões de gênero, classe, cor da pele, operação 

de classificações dentro delas. Precisa ter dentro delas. Não está operando como círculo de 

força. Tudo isso passa por uma troca que precisa ser feita. Perceber que enquanto 

antropólogos em campos estamos lá para perguntar. Não estamos apenas para esclarecer, 

pedir permissão, apresentar a pesquisa que realizamos. Entender isso é essencial. A ABA faz 

parte uma comunidade mais atenta de história da própria antropologia brasileira e 

representa uma organização muito importante. Um sujeito coletivo, que nos representa e 

que questionamos as formas de ação. 

Contudo, Oliveira (2019) nos apresenta uma sistematização provocativa, apresentada 

durante palestra no Rio Grande do Norte aos pesquisadores, as quatro formas do 

antropólogo de conceber o outro. A primeira, Trabalhar um nativo como um objeto de 

vitrine. Pode ser um objeto de museu. Pode enxergar a partir do filme. As tecnologias 

mudam. Depurado por alguém não indígena e que foi transformado em símbolo de uma 

determinada coletividade. A segunda, a compreensão do indígena, o nativo de laboratório. 

Principalmente a ideia de externalidade. É como se tivesse protegido apenas que interpreta. 
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Esperam dele uma participação concreta. Você vai fazer o que numa região como os 

guaranis e você se protege dos conflitos imaginando que seu laboratório é um pouco mais 

arriscado, mas você está fora do laboratório. A terceira, Forma da estetização. Cada 

pesquisador mostra seu objeto como mais lindo de todos. Mais fantásticos. Uma referência. 

Forma extremamente perigosa. Esse grupo em si é um campo de força de disputa e de 

mudança. Ninguém quer ser congelado suas identidade. A quarta e última, o Mercado. 

Pensar em um mundo em que há mercado. Um mercado de produção intelectual. 

Qualificado como especialista. Dar opinião. As vezes o indígena não é chamado. Mesmo que 

você seja contra o capitalismo, você está lá numa posição de estabelecer uma relação 

mercantil. Não pode privatizar o conhecimento por conta da pesquisa. Conhecimento de 

domínio público. Responsabilidade com a comunidade. 

A temática "Antropologia, ética e responsabilidade" fez parte do plano proposto e 

apresentado na disciplina "Práticas de Pesquisa", sob responsabilidade da Dra. Ana Carla 

Bruno, Dr. João Pacheco de Oliveira e Dra. Priscila Faulhaber. O objetivo da disciplina 

conseguiu desenvolver um pensamento crítico sobre o trabalho de campo, estratégias 

metodológicas, elaboração de pesquisas antropológicas, problematizar a relação 

pesquisador e pesquisado. A partir do contato com a literatura Ética e Antropologia: 

algumas questões, de Roque Laraia, percebeu-se os 100 anos da carta de Franz Boas e como 

o texto se torna pertinente para uma análise do atual cenário mundial.  

O Seminário Ciência, Ética e Antropologia: 100 anos da Carta de Franz Boas ao Jornal 

The Nation realizou as comunicações orais da mesa, que durante a apresentação de Alfredo 

Wagner Berno de Almeida, nos colocou para refletir sobre as linhagens acadêmicas e no 

processo de elaboração do conhecimento antropológico, sobre a padronização do trabalho 

científico. O caminhar paralelo da pesquisa e a atuação do antropólogo. Que antropologia 

tem sido realizada no Brasil? A quem serve a atual antropologia brasileira?. A postura crítica, 

exemplo dado por Franz Boas aos demais antropólogos. Chamam atenção para a proposta 

de Responsabilidade Científica Social, compartilhada por Berreman. O dilema Protagonista x 

Coadjuvante. Qual o limite da Ciência?. Pensar Impacto Social de maneira diferente na Pós-

Graduação no Brasil. Qual capacidade da antropologia transformar vidas?. Qual o 

engajamento prático com os outros?. Exercitar a ética do cuidado e perceber as relações de 

poder na relação sujeito x objeto. Refletir sobre o ofício antropológico. Nos questionar sobre 
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se a Ética e antropologia gera um problema? Social? Científico? Profissional? Outras 

antropologias?. Revisitar as questões levantadas por Cardoso de Oliveira, como Pesquisas 

em versus pesquisas com seres humanos. Qual é o mal estar entre ética na antropologia 

prática?. Pensar uma antropologia Fora do lugar. Pensar o Cowboy anthropology nos limites 

da autoridade etnográfica. Pensar o determinismo geográfico e racial. Refletir sobre o 

Macarthismo nos USA. E também sobre o Projeto camelô, que visa uma nova configuração 

socioespacial. Foi apontada a necessidade de se pensar uma antropologia criativa e 

combativa, tornando possível uma ciência inovadora.  

Por fim, destaca-se a relevância da realização do seminário para o engajamento e 

estímulo da comunidade científica diante da emergência da temática no contexto 

contemporâneo. Foram formados formados grupos de trabalho para apresentação e 

reflexão das pesquisas em andamento no PPGAS/UFAM divididas em: [1] Territorialidade, 

Mobilização Social, Fronteira e Migrações: "Emergência étnica e produção social das 

diferenças entre quilombolas e ribeirinhos de Oriximiná, Pará", de Ítala Tuanny Rodrigues 

Nepomuceno; "Urbanidades Indígenas", de Riccardo Rella; "O processo de restituição de 

terras indígenas na Guiana Francesa", de Vinicius Comos Benvegnu; [2] Cidade, Patrimônio e 

Práticas Culturais: "Ritos de vida e morte: casamentos e funerais e entre evangélicos 

neopentecostais", de de Raimunda Nonata Nunes da Silva; [3]  Indígenas, Povos Tradicionais 

e Mundo Rural: "Dança da cutia: minha cultura, minha identidade na escola mura", de Ana 

Mary Mello de Azevedo; "Joetykap: antropologia das lutas e dos lutadores no Alto Xingu", de 

Leandro Augusto Paiva dos Santos; [4] Gênero, Sexualidade e Relação de Poder: "Lideranças 

femininas de ocupação de terra na cidade de Parintins 2016/2019", de Ianna Paula Batista 

Gonçalves, "Pacto de silêncio: uma análise acerca do estupro em série", de Tayná Boaes 

Andrade; "UYRA SODOMA: uma análise etnobiográfica sobre performance, processo criativo 

e cultura LGBTQIA+ em Manaus", de Paulo Henrique Trindade Correa; "A participação de 

Geminiana Campus Bulcão Bringel docente e vereadora sob o olhar do feminismo e gênero 

nos anos de 1950-60 na cidade de Parintins", de Roger Kenned Repolho de Oliveira. 

 Sabemos que uma pesquisa de campos exige um grande esforço. Assim, vamos tecer 

algumas considerações. Há dificuldades de coletar os dados e acessar os documentos 

necessários. Por isso, enquanto pesquisadores precisa-se ter a noção de afeto. Recordamos 

Favret-Saada, onde fez uma etnografia sobre feitiçaria. Feitiçaria é uma modalidade de 
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violência. Pode ser vista como forma de violência como pode ser vista como uma tática 

terapêutica. Nesse sentido ser afetado, no sentido de colocar-se no lugar do outro. Levar a 

sério o que os sujeitos falavam. No caso de Favret-Saada, as pessoas cobravam como 

descrever o processo de encantamento. Por que se ela repetisse essas palavras ela também 

estaria fazendo feitiçaria. As palavras matam igual bala. as pessoas falam determinado tipos 

de palavras ao invés de outro. Ninguém falava pra ela que tinha feito feitiço. Ninguém diziam 

também que tinha sido enfeitiçado. O silêncio também indicava disputa de poder. Ato de 

perguntar pro tema indica que você tbm quer ganhar poder. O campo de negociação é 

constante. Aproveitar para contar sobre nossas negociações. Atentar para comentar sobre 

as negociações. Parte da disciplina no texto precisa problematizar o nosso campo e não 

colocar para baixo do tapete. Questionar sobre: Não teve problema? não teve conflito? as 

pessoas ignoraram? É um exercício fazer isso. Problematizar o campos e a construção 

coletiva.  

Prof. João Pacheco fez algumas considerações, em que as pessoas constroem 

conhecimento sobre o que elas trabalham. O antropólogo precisa situar o conhecimento 

como um engendrado das relações sociais. Não existe olhar social que seja determinado por 

fatos políticos. O campo é o lugar que isso acontece. Não há como não dizer que esse 

exercício nos leva para algo muito relativista. Envolve pajé, curador, missionário, … todos 

enxergam de um ponto de vista. Precisamos fazer um apanhado dessa percepções para 

desenvolver um trabalho. Trabalha sempre na ideia da correção dos erros. Os erros tem que 

ser retificados. Isso fica evidente em várias pesquisas. Ainda que Pacheco faça comentários 

sobre a presença de indígenas na produção de pesquisas, esse ato ainda é uma questão nova 

na antropologia e onde as novas gerações devem criar coisas novas e que respondam os 

desafios com o tempo presente. Acredita-se que isso está colocado também dentro de 

outras perspectivas, como a de gênero. Há outras formas de fazer ciência. Há outras 

situações e relações de pesquisa e cabe uma discussão para aprofundar e sair das receitas de 

bolo. Praticar algo que nos convém ao nosso modo de fazer um conhecimento. Fazer uma 

outra forma de fazer conhecimento.  

Sobre as representações, o nativo é absolutamente diferente. Cada o acesso é 

totalmente diferente. Criamos uma ficção a imaginar uma antropologia feita por Malinowski 

e nos deparamos com artifícios e ferramentas totalmente desadequados para isso. Há 
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pesquisadores que desamarram do projeto de pesquisa para conseguir fazer sua pesquisa, 

perceber a intensidade de negociação até conseguir ter acesso ao dados se torna um 

processo significativo. O curso de antropologia visa oferecer outras métodos e abordagens, 

quando a antropologia começou, em termo mundiais, estudos primitivos. Diferente da 

sociologia. A antropologia tenta sair um pouco da genialidade, da dialética nós e eles. Uma 

dialética muito geral. Se cria uma sensação de irrealidade, e que são super reais, e que são 

marcadas por relações de fatos políticos, religiosos, onde precisamos entender onde o 

pesquisador está se movendo.  

Nesse sentido, pensar estratégias no campo vai ser necessário pensar estratégias 

diferenciadas. Em um momento, o mesmo campo pode ser usado uma estratégia e na 

aplicação da segunda não ir. O que estava olhando antes e como as coisas vão mudando. 

Possibilidades como coletar coisa de parentesco, pensar questões de trocas, quem troca o 

que com quem, em que contexto. Observar o que é repetitivo nas regras, princípios 

metodológicos, básicos. Escrever um relato honesto. Encaixar as história e dar uma sentido, 

tanto através dessa observações, quanto fazer uma interpretação. Entender o 

funcionamento do espaço que se pesquisa lugar. Conhecimento científico, teoria 

antropológicas, também tem que permitir encaixar nas questões teóricas, todo dia escrever 

as coisas que estão acontecendo. Está no campo sem esta de forma tão violenta. Até as 

pessoas se sentirem confortáveis, às vezes uma filmadora é importante. Precisa se adquirir a 

compreensão por dentro. Mentalidades nativas. Romper com o mundo e trazer a questão da 

inovação. Entender o que as pessoas pensam e não usar as categorias do mundo para 

explicar os nativos. Entender a sociedade no momento que ela está sendo observada. 

Diferença entre representação X prática às vezes nos trabalhos são baseados apenas em 

representações. Tentar esconder os conflitos, evitar as baixarias. Uma comunidade também 

vai fazer essas coisas. Não cair na armadilha de cair um trabalho somente em representação. 

Se faz necessário questionar o interlocutor,  agente social. Pensar quando o conflito entra 

em ação. Tentar entender como a sociedade funciona no equilíbrio como pensar também 

como funciona nos conflitos. 

Muitos anos ficou com os antropólogos as falas mais  autorizada, entretanto,  a 

ciência, a academia está dentro de um contexto maior. Hoje o comitê de ética CEP é 

interdisciplinar. Isso começou a incomodar não tendo um poder das Ciências Humanas o que 
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é o que é ou  não é autorizado. A leitura de um sociólogo não é mesmo que a leitura de um 

antropólogo e que temos nossa diversidade. Há diferença, por que os jornalistas podem 

interferir na vida das pessoas, o antropólogo não pensa igual. O exercício diferente de um 

investigador e jornalista é que não tem o mesmo tipo de negociação e comprometimento 

com os antropólogos. Pensar sim, no que iremos compartilhar com o mundo sobre nossa 

pesquisa é de inteira responsabilidade com os interlocutores e com a pesquisa em si. Os 

indivíduos são importantes para entender a organização social e a sociedade está em 

permanente conflito e disputa de poder. Perceber a tipologia dos sujeitos. A possibilidade de 

entrar no universo da política. O modelo competitivo para ascender socialmente. Pensar a 

ideia dos indivíduos interagindo. Como os indivíduos disputam poder. Pierre Class afirma 

que foda sociedade tem relação de autoridade e Geerts pensa os nativos como co-autores.  

Buscamos inspiração em João Pacheco de Oliveira, quando afirma que gosta muito 

de pesquisa, gosta muito de ouvir a pesquisa dos outros e gosta de falar um pouco das suas. 

Gosta muito de conhecer um pouco a força dos jovens pesquisadores da Amazônia e como 

eles estão se colocando. A antropologia é muito centrada na etnografia. Todos antropólogos 

colocam etnografia como ponto forte da antropologia. A importância do professor é 

importante como testemunha da pesquisa. Ele fez uma pesquisa em grau de similaridade. 

Tradição da Antropologia Britânica eram seminários de Malinowski apresentado com os 

textos da pesquisa. Tudo inicia no campo, nesse sentido, pensar na relação de conhecimento 

pensar na singularidade, no olhar do trabalho da gente, pensar o conjunto de instrumento e 

métodos que passe por um filtro. Cada um pode ir para pesquisa carregados de preconceitos 

e apresentar como resultado da observação, mas carregar suas impressões sobre o campo e 

refletir sobre isso é um pouco que se deve fazer. 
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INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR EM PERNAMBUCO: MOBILIZAÇÕES POLÍTICAS E 
MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 

 
Maria da Penha da Silva214 

 
Resumo 
O presente trabalho resulta de um estudo de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia/UFPE. Trata-se de um estudo etnográfico que visa compreender o protagonismo político de 
indígenas cursistas da Graduação nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia localizados na 
Região do Semiárido pernambucano. A produção científica sobre estudantes indígenas no Ensino Superior no 
âmbito local, tanto na Educação quanto na Antropologia é incipiente. No âmbito nacional, os debates 
acadêmicos a esse respeito, nesses dois campos de conhecimentos vem intensificando-se na última década. 
Esta produção indica a permanente mobilização política dos povos indígenas em prol da garantia do direito a 
esse nível de escolarização. Embora, ainda encontramos um número baixo de indígenas nas instituições 
públicas comparado ao número matriculados nas instituições privadas. Contudo, a atuação política desses 
estudantes dentro e fora dessas instituições tem provocado algumas mudanças: desde atividades acadêmicas 
interculturais; implementação de políticas públicas específicas para esse público estudantil; execução de 
projetos de extensão junto aos povos indígenas, dentre outras ações.   

 
Palavras-chave: Indígenas; Ensino superior; Mudanças institucionais.  

 

Introdução 

A presença indígena no Ensino Superior como estudantes da Graduação ou da Pós-

Graduação permanece como pauta do Movimento Indígena no Brasil, de forma à assegurar 

o debate acerca de políticas públicas que favoreçam o acesso e permanência, sobretudo nas 

instituições públicas. Um dos primeiros movimentos coletivos nesse sentido foi pela 

formação de professores/as para atuarem na Educação Escolar Indígena, sendo 

implementada a Licenciatura Intercultural Indígena em várias instituições do Ensino Superior 

no país. Outro movimento foi pelo acesso à cursos diversos, em outras áreas de 

conhecimentos que possibilitasse formações profissionais necessárias para atuarem nos 

territórios indígenas ou a favor das demandas advindas desses. (LIMA; BARROSO, 2013). 

A presença indígena no Ensino Superior suscita pensar possibilidades de relações 

interculturais numa perspectiva do reconhecimento das sociodiversidades indígenas. Isso 

significa ter em mente que não se trata só de um encontro e trocas culturais entre indígenas 

e não indígenas, como se os povos indígenas se resumissem à uma etnia genérica. Mais do 
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que isso, significa considerar as expressões socioculturais existentes entre os 305 povos e as 

274 línguas indígenas coexistindo junto à diversidade sociocultural da nossa sociedade. 

Principalmente pelo Brasil ser um país de grande extensão territorial, dividido em cinco 

regiões, cada uma marcada por características geográficas e históricas preponderantes na 

constituição das expressões socioculturais indígenas e da população em geral. 

No Nordeste em especial, significa reconhecer a presença desses povos entre nós, 

seu protagonismo político na atualidade e superar a ideia acerca da suposta extinção 

indígena nessa região do país como resultado dos processos da 

miscigenação/mestiçagem215. Portanto, não podemos esquecer que os povos indígenas 

atuais no Nordeste brasileiro são resultantes de processos históricos e de políticas 

indigenistas de integração que insistiram em eliminar suas expressões socioculturais, e 

consequentemente os tornaram extremamente distintos da maioria dos povos da região 

Norte por exemplo.  

Em Pernambuco, existem 14 povos indígenas auto declarados. Em 2010 constatou-se 

a existência de uma população indígena entre 53 à 60  mil indivíduos, os quais expressam 

semelhanças e diferenças socioculturais, seja em consequência das condições ambientais, 

seja pelas relações estabelecidas entre diferentes etnias, seja em consequência das relações 

de contato com a sociedade não indígena. Considerando essa sociodiversidade, o presente 

trabalho está organizado  da seguinte forma: as três sessões a seguir procuram  visibilizar o 

protagonismo político dos povos indígenas no Nordeste e em Pernambuco, articulando 

informações históricas, em especial enfatizando as demandas e pautas a respeito da 

escolarização no nível superior, e algumas visíveis mudanças nas instituições públicas de 

Ensino Superior provocada pela presença de estudantes indígenas nesse espaços. 

 

                                                      
215

 Se, por um lado, a perspectiva da mestiçagem chamava a atenção para a importante contribuição cultural 
das populações indígenas, negras e brancas na formação da sociedade nacional, por outro lado, fomentou o 
mito da suposta igualdade racial, romantizando as relações de poder existentes na sociedade colonial, e o 
embranquecimento dos negros (MUNANGA, 2004). Como, também, propagou a ideia sobre a possível extinção 
dos indígenas no Nordeste brasileiro, perdurando até recentemente. Consequentemente, contribuiu para o 
silenciamento sobre a participação de indígenas e negros como protagonistas na História do Brasil. Sobretudo, 
a população indígena era lembrada apenas como grupos sociais que viveram em um passado longínquo, 
geralmente nomeados como “primitivos”, “tribos”, “selvagens”, bárbaros, dentre outros adjetivos pejorativos 
que dizem muito sobre a hierarquização sociocultural estabelecida durante a colonização. 
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Indígenas em movimentos: novos contextos e velhas demandas 

A priori, pensar os indígenas em movimentos possibilita questionar a ideia 

daquelas/es que os veem como seres do passado, com identidade cristalizada, fadados ao 

desaparecimento. De forma geral, a sociedade brasileira, ao longo do tempo, idealizou os 

povos indígenas pela ilusão do “efeito túnel do tempo”, em que esses grupos sociais são 

vistos como habitantes de um passado colonial longínquo, e, por vezes, são genericamente 

nomeados como “índios” ou indígenas”216 Dessa forma, existem pessoas ainda expressando 

ideias equivocadas, a exemplo da visão sobre uma suposta condição de homogeneização 

étnica e sociocultural desses povos. Assim, conforme os interesses e as relações de poder 

passam a julgá-los pela “autenticidade” ou “inautenticidade” da identidade étnica idealizada 

a partir das descrições dos cronistas e viajantes coloniais, reproduzidas na literatura 

indianista brasileira no século XIX, (OLIVEIRA, 2003a).  

Na perspectiva do senso comum, os indígenas em Pernambuco não se enquadram na 

categoria de “índios autênticos” por se encontrarem supostamente “integrados” a nossa 

sociedade. A concepção de identidades cristalizadas e essencialistas não reconhece a 

etnicidade como um processo dinâmico, em movimento relacional, histórico e sociocultural 

(BARTH, 2000). Por vezes, ignora as inter-relações estabelecidas entre indígenas e a 

sociedade envolvente, como resultado das políticas governamentais assimilacionistas, 

especialmente implementadas a partir da implantação do Diretório Pombalino217 no século 

XVIII. Onde, gradativamente, as autoridades públicas da época decretaram extintos os 

aldeamentos em Pernambuco com a alegação de não existirem mais índios, estarem todos 

“misturados” e confundidos com a sociedade local (OLIVEIRA, 2004; SILVA, 1996).  

                                                      

216
 Para os povos indígenas no Brasil, as expressões “índio” ou “indígena” durante muito tempo foram vistas 

como pejorativas. Entretanto, a partir dos anos 1970 foram (re)significadas pelo Movimento indígena nacional 
que se apropriou delas como afirmações identitárias que articula, visibiliza, unifica e fortalece os laços de 
solidariedade entre os povos indígenas; e, ao mesmo tempo, são pensadas como demarcadoras de fronteiras 
étnicas que diferem os índios ou indígenas dos demais grupos sociais atualmente habitando no Brasil 
(LUCIANO, 2006). 
217

O Diretório Pombalino se constituiu como uma medida administrativa da Coroa Portuguesa no Brasil 
marcada por políticas públicas indigenistas, incentivando os casamentos mistos entre indígenas e não 
indígenas, a proibição do uso das línguas nativas, a oferta de uma educação formal assimilacionista, a 
construção de habitações em conformidade com os princípios morais ocidentais, a usurpação das terras, 
dentre outras estratégias em que se pretendia “extinguir” a população indígena. A esse respeito, ver Azevedo 
(2004).  
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Em contrapartida, essa população permaneceu elaborando diferentes estratégias de 

resistência, inclusive omitindo sua identidade étnica, sendo identificada como uma 

população cabocla e assim desenvolvendo meios de se proteger e preservar sua integridade 

física e suas expressões socioculturais (SILVA, 2011). Ao mesmo tempo, quando, mediante 

determinados contextos sociopolíticos favoráveis à garantia do direito a terra, fazer 

referência à ascendência indígena por meio de uma identidade cabocla, possibilitava 

agenciar a identidade étnica por remeter à categoria de descendente “da população 

autóctone” (OLIVEIRA, 2003b). O que posteriormente foi chamado de processos de 

“emergência étnica”, mais especificamente nomeados como “etnogênese”218 (OLIVEIRA, 

2004).  

Desse modo, um segundo fio condutor do nosso pensamento acerca das 

mobilizações indígenas está associado à ideia da participação em ações coletivas 

constituindo o que podemos chamar de um “Movimento Social219” nacional e transnacional, 

(NEVES, 2003). Embora situados em novos contextos políticos e jurídicos, as demandas 

continuam as mesmas: mobilizados pela garantia de direitos sociais e fundamentais, para a 

sobrevivência das centenas de etnias existentes no Brasil e na América Latina. Uma vez que 

continuam a resistir e enfrentar a usurpação dos seus territórios, o assassinato de lideranças 

indígenas, a fome e epidemias de doenças ocidentais. Assim dando origem à diversos e 

diferenciados movimentos indígenas. 

Embora, vale salientar que, conforme o Gersem Baniwa - Luciano (2006), as 

lideranças indígenas de referência no Brasil, sabiamente, preferem defender um movimento 

indígena supostamente unificado que busca  “articular todas as diferentes ações e 

estratégias dos povos indígenas, visando a uma luta articulada nacional ou regional que 

envolve os direitos e os interesses comuns diante de outros segmentos e interesses 

nacionais e regionais” (LUCIANO, 2006 p. 59). Todavia, pensar nas diferentes formas de 

                                                      
218

 Conforme Oliveira (2004), o termo etnogênese fora empregado por Gerald Sider como um movimento de 
oposição ao discurso sobre o etnocídio. Portanto, parece apropriado para explicar o “reaparecimento” de 
populações indígenas que eram consideradas extintas.  
219

 Tomamos como referência a definição de movimentos sociais defendida por Maria da Glória Gohn (2011, 
2014, 2015), considerando que essa autora os concebem como as ações sociais coletivas de caráter 
sociopolítico e cultural que viabiliza a população organizar-se e expressar suas demandas. 
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organizações, associativismo e mobilizações indígenas favorece a compreensão sobre um 

importante aspecto: “Cada aldeia, cada povo ou cada território indígena estabelece e 

desenvolve o seu movimento.” (LUCIANO, 2006 p. 59).  

Referente aos movimentos indígenas no Nordeste e em Pernambuco, nota-se que se 

intensificou no fim do século XX, mais especificamente nas décadas de 1980 e 1990, quando 

o país vivenciava movimentos sociais mais amplos em defesa da redemocratização política. 

Sobretudo, durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte (1986), tendo como 

participante ativo nos debates representando os povos indígenas no Nordeste, Francisco de 

Assis Araújo, o conhecido “Cacique Xicão” Xukuru, naquele período era o Cacique do povo 

Xukuru do Ororubá, habitantes em Pesqueira e Poção – PE, (OLIVEIRA, 2013). 

Essa atuação contribuiu para a garantia de direitos fundamentais indígenas na 

Constituição Federal de 1988, a qual, de forma geral, significou grandes avanços para os 

povos indígenas no Brasil, tendo desdobramentos diversos: desde os artigos 215 e 216, que 

recomendam a proteção das manifestações culturais indígenas, estabelecendo outra 

concepção jurídica sobre patrimônio cultural posteriormente expandida pelo Decreto n.º 

3.551/2000, reconhecendo os aspectos intangíveis e imateriais nas formas de organizações 

socioculturais diferenciadas (GOMES, 2012). Como também, a garantia do direito às terras 

que tradicionalmente esteve ocupada pelos seus ancestrais, conforme o artigo 231, e à 

determinação do fim da tutela ao reconhecer os indígenas plenos cidadãos brasileiros como 

explícito no artigo 232.  

O conjunto desses dispositivos jurídicos corroborou a necessidade de construir outro 

paradigma educacional para os povos indígenas, no que diz respeito à obrigatoriedade do 

Estado brasileiro oferecer uma educação escolar diferenciada, bilíngue e intercultural. 

Quando, até então, a escolarização para os indígenas pautava-se em um paradigma 

assimilacionista tendo como principal objetivo eliminar toda e qualquer referência a uma 

identidade étnica específica, (SILVA; AZEVEDO, 1995). 

Como legado da participação de Xicão Xukuru no movimento indígena nacional, os 

povos indígenas em Pernambuco herdaram além das mobilizações política pelos seus 

territórios, também uma organização pela educação escolar indígenas atuante: criando a 
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Comissão de Professores Indígenas em Pernambuco – COPIPE, conquistaram a 

“Estadualização das escolas indígenas220”, a criação do Conselho Estadual de Educação 

Escolar Indígena; quando é necessário ocupar as Gerências Regionais de Educação para 

reivindicar o atendimento às demandas básicas das escolas, conseguem mobilizar mais de 

1000 professores/as indígenas; em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, e 

com a Secretaria de Educação do Estado, já se formaram duas turmas de professores/as pela 

Licenciatura Intercultural Indígena; dentre outras ações coletivas importantes. 

Todavia, mediante o novo contexto sociopolítico nacional, velhas demandas 

emergem como há 20 ou 30 anos atrás. O campo das mobilizações pela garantia do direito à 

demarcação e proteção dos territórios, das vidas de lideranças e povos indígenas 

permanecem como prioridade, sobretudo, em consequência dos iminentes retrocessos 

jurídicos empreendidos por algumas frentes parlamentares do Brasil contrárias aos grupos 

minoritários. Em certa medida, esse fator tem influenciado jovens indígenas a optarem pelo 

curso de Direito, tanto no âmbito da Graduação, quanto da Pós-graduação. Nesse sentido, 

não temos dados estatísticos efetivos, mas, contatos diretos com estudantes na UFPE, na 

UFBA e na UNB. Os quais buscam na Universidade, além de possibilidades de qualificar-se 

para defender os direitos indígenas por ora ameaçados, também um espaço para construir 

diálogos e entendimentos com a sociedade não indígenas. 

 

Mobilizações indígenas pelo Ensino Superior: porque, para que?  

No tocante à qualificação dos povos indígenas para gestarem seus territórios em um 

novo contexto e novas reconfigurações políticas diante do Estado e da sociedade brasileira, a 

Constituição de 1988 provocou dois movimentos em defesa de políticas públicas de 

formação profissional: um reivindicava a formação de professores e professoras para atuar 

nas escolas indígenas; o outro, a qualificação em outras áreas relacionadas com o chamado 

etnodesenvolvimento, incluindo a gestão dos recursos naturais e seus territórios, saúde, 

direitos, política, dentre outras. Principalmente, via-se a necessidade de formar um quadro 

de lideranças indígenas competentes para dialogar com o Estado brasileiro de forma a 

                                                      

220
 A esse respeito ver: Silveira (2012), um estudo sobre os processos de estadualização da Educação Escolar 

Indígenas do povo Fulni-ô.  
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garantir a autonomia221, tendo em vista que nesse âmbito dependiam da assessoria ou 

mediação dos parceiros não indígenas (LIMA; BARROSO, 2013). 

Esses movimentos pautavam uma demanda que se apresentava desde o fim da 

década de 1970 quando um pequeno grupo de indígenas Terena foi a Brasília reivindicar 

bolsas para ingressar na Universidade/UnB. Situação que se repetiu no início dos anos 1980, 

dessa vez com um grupo maior, porém, sendo reprimido logo em seguida pelo governo 

daquela época, João Figueredo, sob o argumento de que “Brasília era uma cidade atípica 

para índios”. Nota-se que esses movimentos não ocorreram exclusivamente entre os povos 

indígenas no Brasil. Existem registros de algo semelhante no México, na Colômbia, na Bolívia 

e, possivelmente, em outros países latinos, que remontam ao início da segunda metade do 

século passado, quando ocorriam outros movimentos sociais no mesmo período (HARDER; 

FREITAS, 2016). 

De forma geral, os povos indígenas na América Latina, ao longo das últimas décadas, 

vêm empreendendo esforços para romper com os modelos de educação formal que 

privilegiam os conhecimentos ocidentais. Nesse propósito, dentre outras ações, esses grupos 

vêm reivindicando qualificação profissional e intelectual por meio do acesso ao Ensino 

Superior de qualidade, conquistando a adesão de organizações não governamentais, dentre 

essas, a Unesco, e também de intelectuais indígenas, pesquisadores e pesquisadoras, e 

Instituições de Ensino Superior (IES) em vários países da América Latina. Essas parcerias vêm 

constituindo um universo acadêmico bastante heterogêneo, resultando em convenções, 

debates e elaboração de documentos, fomentando a criação de legislações ou mudanças nas 

leis existentes, no propósito de atender às mais diversas reivindicações e demandas 

inerentes à diversidade dos povos indígenas (MATO, 2016). 

                                                      
221

 Na contemporaneidade, pensar em autonomia como uma meta dos movimentos sociais significa 

também capacitar pessoas para mediar as negociações de conflitos, atuar nos fóruns de debates, estabelecer 

parcerias com o Estado na formulação e efetivação de políticas públicas, dentre outras ações. Nesse sentido, 

observa-se alguns ativistas sociais à procura de formação principalmente nos Programas de Pós-Graduação. A 

esse respeito, ver Gohn (2015, p. 17). 
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Segundo o citado pesquisador, essa heterogeneidade está associada à diversidade 

contextual em que vivem os povos indígenas na América Latina, assim, demandando 

modalidades de formações diferenciadas não só no âmbito dos países latinos, mas, 

principalmente, nas sociedades nacionais que se configuram pluriculturais. A esse respeito, 

Mato (2016) defendeu a ideia que, nesse caso, as instituições educacionais devem ter em 

vista as diferenças culturais inerentes a essas sociedades e as relações de poder que as 

perpassam. Embora se note a existência de algumas ações nesse sentido, Val Blanco (2016) 

afirmou que, a exemplo do México, os países latinos ainda estão longe de oferecer 

oportunidades justas e equitativas para o acesso dos povos indígenas ao ensino superior. 

Observa-se, ainda, que as importantes iniciativas para garantir o acesso dos povos 

indígenas a esse nível de formação têm enfrentado grandes desafios. Desde a criação de 

instituições autônomas organizadas pelas lideranças e intelectuais indígenas, a cursos 

específicos para a formação docente, cotas e bolsas de estudos nas IES convencionais. Todas 

imbricadas em conflitos internos e externos, e limites a serem superados. Dentre esses, a 

vigência do racismo institucional expressando o desrespeito aos direitos indígenas; as 

disputas de poder nas instituições autônomas; o não reconhecimento e credibilidade por 

parte dos Estados nacionais em relação a essas instituições. Em consequência disso, há 

carência de políticas públicas que garantam o orçamento dessas instituições, ou cursos 

específicos de interesse dos povos indígenas nas instituições convencionais (MATO, 2016). 

No Brasil, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep, os índice de estudantes indígenas no Ensino Superior vem aumentando nos 

últimos anos. De forma que o Censo da Educação Superior de 2018 constatou 57.706 

indígenas matriculados nos cursos de graduação nas instituições públicas e privadas no 

Brasil. Na Região Nordeste encontrava-se grande fluxo dessas matrículas, 21.583. Em 

Pernambuco, 5.561, quase um quinto desse público estudantil, assim, ocupando o primeiro 

lugar na Região e o terceiro lugar no país. Embora observemos que os números regionais e 

locais tiveram um leve baixa comparados ao ano anterior. Alguns estudantes indígenas têm 

nos informado que um dos fatores preponderantes para essa baixa seja a dificuldade de 

acesso às políticas afirmativas no governo anterior e no atual.  

Outro aspecto importante é perceber que mesmo com a interiorização do Ensino 

Superior via as Instituições Públicas Federais, a partir da expansão universitária através da 
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instalação de novos Campus universitários, e a implantação de cursos de graduação nos 

Institutos Federais, grande parte os/as estudantes indígenas em 2018 ainda estavam 

matriculados nas instituições privadas, assim contabilizando 4.733. Quando apenas 828 

estavam matriculados nas instituições públicas. Todavia, essa pequena parte, tem atuado 

junto ao movimento indígena e nas instituições onde estudam de forma a provocar ainda 

pequenas, porém, significativas transformações nas relações interculturais dentro e fora das 

Instituições de Ensino Superior. 

 

Indígenas no Ensino Superior em Pernambuco: mobilizações e mudanças institucionais 

Em Pernambuco, os estudantes indígenas têm empreendido estratégias políticas de 

enfrentamento das dificuldades encontradas nas Instituições de Ensino Superior onde 

estudam, a exemplo de garantir lugar e participação nas organizações estudantis (diretórios 

acadêmicos); manter vigilância permanente ao cumprimento dos seus direitos junto aos 

órgãos e gestores das referidas instituições; no ano passado mantiveram-se atuantes nas 

mobilizações nos territórios, e em Brasília pela manutenção da bolsa permanência junto ao 

Ministério da Educação/MEC; mais recentemente vêm garantindo a representação na 

articulação do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas222; participaram da organização 

do I Seminário de Estudantes Indígenas no Nordeste, ocorrido nos dias 20 a 22 de Setembro 

do ano em curso, garantindo a maior participação de estudantes dos Institutos Federais. 

A partir do diálogo com esses estudantes, nota-se que estas ações são legados da 

formação tanto no Movimento indígena, quanto nas escolas indígenas. Se por um lado 

permanecem inseridos em movimentos maiores como o da Juventude indígena em 

Pernambuco, levando as demandas relacionadas às suas vivências no ensino superior; por 

outro lado, na busca por uma formação acadêmica e humana de qualidade procuram se 

articular com os movimento de estudantes indígenas no âmbito regional e nacional, lição 

aprendida também nas escolas indígenas, pois, quando as professoras precisam se mobilizar, 

mobilizam toda a comunidade escolar. Nota-se que esta dinâmica política surge ainda na 

                                                      

222
 O Encontro Nacional de Estudantes Indígenas é um evento anual itinerante. Em 2019 ocorreu a VII edição 

em Porto Alegre/RS, reunindo indígenas de toda parte do Brasil.  
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Educação Básica, assim, quando esses/as jovens chegam no ensino superior não hesitam em 

reivindicar o exercício da cidadania plena. 

Um exemplo dessa articulação política foi o sucesso na mobilização nacional em 

Brasília contra a ameaça de suspensão das bolsa oferecidas pelo MEC, o qual ocorreu ao final 

do primeiro semestre de 2018. Nesse evento, quatro estudantes indígenas saíram de 

Pernambuco ao encontro de outros/as das diversas etnias habitantes em todas as regiões do 

país, participaram das passeatas e interdições das ruas, agendando audiências e entrega de 

documentos no Congresso Nacional, somando-se ao movimento nacional, resultando no 

recuo do Governo Federal em relação à ameaça anteriormente posta. 

Esta foi uma das ações pontuais e necessária motivada por uma situação de 

emergência. Mas, no cotidiano, os estudantes indígenas tem se organizado a partir de várias 

estratégias: algumas vão no sentido de garantir a participação em eventos promovidos 

especificamente pelos povos indígenas, a exemplo do Encontro de  juventude indígena em 

Pernambuco, organizado pela Comissão de Juventude Indígena de Pernambuco – COJIPE;  

articulação com outros movimentos sociais de juventude, a exemplo de estudantes Xukuru 

do Ororubá que promoveram o VII acampamento de Juventude em dezembro de 2018, 

reunindo jovens dessa etnia com jovens dos Movimento das Comunidades Populares/MCP; e 

União da Juventude Popular/UJP. 

Esse evento foi sediado no Território Xukuru do Ororubá, entre os dias 07 à 09 de 

dezembro de 2018, com uma programação que envolveu atividades de socialização de 

expressões socioculturais dos diferentes grupos presentes, assim, constituindo vivências 

interculturais igualitárias. Também foi ponto de pauta a análise de conjuntura; rodas de 

diálogos com lideranças indígenas daquela etnia com larga experiência no Movimento 

indígena, as quais se pronunciaram sobre a importância da juventude está frequentando as 

Universidades na expectativa de poder contribuir com o bem estar do povo. Esse 

posicionamento das lideranças tem sido um chamado para esses estudantes assumirem 

responsabilidades sociais com a coletividade. 
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Nesse sentido, quando na ocasião do Encontro dos Sábios223 realizado naquele 

mesmo território no dia 28 de janeiro de 2019, vimos resultados imediatos dessa 

convocação. Um estudante indígena que estava na organização do VII Acampamento da 

juventude, e cursa Agronomia na UFRPE Campus Garanhuns, apresentou  uma experiência 

com a criação de abelhas raras daquela região, raras por produzirem mel que tem um poder 

medicinal no combate à infecções de garganta e pulmões. Logo sua apresentação foi um 

sucesso, assim, chamando a atenção dos presentes, sobretudo dos mais velhos que 

conheciam aquela espécie de abelha e tinham como desaparecida há alguns anos. Aquilo 

parecia um feito extraordinário.  

Em contrapartida, a presença indígena no ensino superior nas instituições públicas, 

tem provocado algumas mudanças nesse campo. Considerando que as instituições, 

paulatinamente somam esforçam para acolher as demandas proveniente da presença 

indígena. Nem sempre é possível, mas algumas ações vem se desdobrando ao longo dos 

últimos anos. O apoio e a parceria de alguns/as professores/as e gestores é um fator 

importante nesse processo. Nesse sentido encontram-se algumas medidas caras adotadas 

por algumas instituições. Dentre essas, está o acolhimento e implantação do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena no Centro Acadêmico do Agreste – Campus UFPE, 

funcionando em módulos, assim, organizado de forma a atender uma carga horária 

presencial durante uma semana intensiva de aula a cada mês, mais o tempo comunidade.  

Conforme acordo estabelecido entre a COPIPE, a Secretaria Estadual de Educação e a 

Universidade. 

Outra ação importante por parte da UFPE foi a adoção da política de cotas étnico-

raciais. Trata-se da adoção de cotas baseada na Lei Federal nº 12.711/20124, que ampliou a 

política de inclusão social até então voltada para estudantes de baixa renda e escola pública, 

passando a reservar vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas. Nesse sentido, esta 

universidade tem cumprindo gradualmente, ano após ano, o percentual exigido pela referida 

                                                      
223

 Trata-se de um evento anual que ocorre no último domingo do mês de janeiro na Aldeia Couro d’Antas, 
Território Xukuru do Ororubá, município de Pesqueira/PE. O objetivo desse evento é promover a socialização 
de conhecimentos adquiridos a partir de observação da Natureza e experiências com práticas agrícolas e 
pecuárias familiares e previsão do tempo.  
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lei. Em 2013 foram destinadas 12,5% das vagas para as cotas, essas, foram distribuídas entre 

os/as candidatos/as oriundos/as da rede pública de ensino, como critério prioritário.  

Dentre esses, foram reservadas 50% para os candidatos que comprovaram renda 

familiar inferior à um salário mínimo e meio; e o outro 50% para os/as candidatos/as com 

renda familiar acima desse valor. (UFPE, 2016). A reserva de vagas para a categoria étnico-

racial estava diretamente vinculada ao enquadramento das categorias anteriormente 

mencionadas (candidatos/as oriundos/as da rede pública de ensino que comprovasse a 

renda familiar abaixo ou acima de um salário mínimo e meio). De forma que, dentre o 

percentual de 12,5% do total de vagas destinados às cotas naquele ano, foram reservadas 

62,4% para pretos, pardos e indígenas, correspondente ao percentual demográfico do 

Estado de Pernambuco indicado pelo último censo do IBGE, em 2010. (UFPE, 2016).  

Isso significa que os outros 37,6% dessas vagas foram reservadas para os estudantes 

oriundos da rede pública de ensino que não recorreram ao fator étnico-racial. Na seleção 

para o ingresso no ano 2014, o percentual mínimo das cotas passou para 25% e, em 2015, 

para 37,5%. Atingindo em 2016 a meta estabelecida pela lei de cotas. Quando no total de 

6.972 vagas oferecidas no processo de seleção unificada, foram reservadas 50% para as 

cotas sociais e étnico-raciais, seguindo os critérios iniciais associados ao vínculo com a rede 

pública de ensino, renda familiar e pertencimento étnico-racial. (UFPE, 2016). 

Outra instituição importante no acolhimento de estudantes indígenas tem sido o 

Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, sobretudo no que diz respeito à competência da 

Divisão de assistência estudantil, do Núcleo de Inclusão e da Pró-reitora de Extensão. Esses 

três setores têm desenvolvido ações importantes para a organização e permanência dos 

estudantes indígenas nos Campus do interior. Além do encaminhamento e 

acompanhamento dos processos de requerimentos de bolsas do MEC para indígenas, têm 

apoiado e promovido eventos e ações extensivas ao Território Indígena Xukuru do 

Ororubá/Pesqueira/PE.  

Uma dessas ações foi a promoção do Encontro das comunidades tradicionais, como 

parte do V Seminário de Inclusão. Realizado nos dias 26 à 28 de setembro de 2018, no IFPE – 

Campus Pesqueira. A programação em grande parte foi destinada à participação indígena, 

com Mesas redondas composta por pesquisadores/as sobre os povos indígenas, estudantes 

indígenas e lideranças; apresentação de comunicações orais; rituais; venda de artefatos 
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artísticos produzidos por indígenas; mais a segunda reunião de organização do I Seminário 

dos Estudantes Indígenas no Nordeste.  

No ano em curso, o IFPE – Campus Pesqueira organizou junto ao Povo Xukuru do 

Ororubá o II Seminário de Agroecologia ocorrido nos dias 05 à 07 do mês de junho, realizado 

no Território Xukuru do Ororubá, na Casa das Sementes. Certamente, a escolha do local do 

evento é bastante simbólica, tendo em vista o alto índice de estudantes dessa etnia 

vinculados àquela instituição, tanto no nível técnico, quanto nas Graduações, chegando a 

superar o número de 100 jovens matriculados224.  

Outra ação importante ainda este ano foi o apoio à realização do I Seminário de 

Estudantes Indígenas no Nordeste, realizado nos dias 20 a 22 de setembro, quando durante 

as reuniões de organização, por diversas vezes foi disponibilizado transporte de Pesqueira a 

Recife, para garantir o deslocamento e participação de uma estudante indígena do IFPE 

campus Pesqueira; também durante o evento foi garantido auxílio financeiro para 

aqueles/as estudantes indígenas que tiveram trabalhos científicos aprovados; contou-se 

também com a presença da Reitora na mesa de abertura, onde ressaltou a relevância 

daquele evento e a participação dos estudantes do IFPE.    

Por fim, observa-se que a presença indígena no ensino superior, não só significa 

possibilidades para o diálogo entre diferentes culturas e conhecimentos, mas, criou-se 

espaços e estratégias de mobilizações e atuações em determinados setores das instituições 

de ensino, e isto tem provocado mudanças nessas instituições, no sentido de apoio e 

promoção de atividades acadêmicas interculturais; implementação de políticas públicas 

específicas para esse público estudantil; elaboração e execução de projetos de extensão 

junto aos povos indígenas, dentre outras ações importantes na consolidação da identidade 

étnica e exercício da cidadania.  
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ESTRATÉGIAS DE IDENTIFICAÇÃO E VISIBILIDADE ENTRE CIGANOS  

 
Maria Patrícia Lopes Goldfarb 225 

Jéssica Cunha de Medeiros 226 
 

Resumo  
Este trabalho resulta da análise antropológica de um evento público, a partir do qual pudemos observar uma 
série de relações sociais particulares, onde os comportamentos de diversos indivíduos em ação política direta. 
Trata-se do “I Encontro de ciganos do Nordeste”, realizado em Sousa (PB) no ano de 2015, onde procuramos 
entender como se apresentam num cenário político e público, buscando entender as formas de representar a 
“ciganidade” em situações desta natureza.  
 
Palavras-chave: Ciganos; Evento; Representação 

 

APRESENTAÇÃO 

No ano de 2015 foi realizado o I Encontro de Ciganos do Nordeste na cidade de 

Sousa, estado da Paraíba. E Sousa não foi escolhida por acaso, mas devido ao fato de ter 

uma expressiva concentração de ciganos Calon que ali residem desde a década de 80 

(GOLDFARB, 2013). 

Neste artigo analisamos este evento enquanto um evento ou situação social 

(GLUCKMAN, 2010), através da qual observamos a exibição pública de formas de se “fazer 

cigano”, através do exercício de distintas formas de se exercer a condição cigana, muitas 

vezes diferente dos modos cotidianos observados, por nós, em pesquisas etnográficas.  

Entendemos que a criação de eventos de caráter coletivo na esfera pública se torna 

muitas vezes o principal meio de atuação política, em contraponto aos momentos ordinários 

da vida destes grupos, que na maioria dos casos não são considerados ou escutados pelos 

poderes públicos e a sociedade em geral. No embate público instituído neste evento, o 

debate sobre direitos, leis, representação e a denúncia de discriminações vividas se 

apresentaram como “arma” para segmentos culturais em situação sociais desfavoráveis, 

como é o caso dos ciganos.  

É preciso ressaltar, antes de tudo, que o processo de luta dos ciganos se manifesta 

também em outros espaços, como os locais em que residem, transitam, trabalham, etc., em 
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um movimento que se expande para além desses eventos de caráter de mobilização 

coletiva. As populações ciganas imprimem sua resistência na tessitura de suas sociabilidades 

diferenciadas.  

Com bases nas leituras de autores distintos, pensamos tal evento como significativo 

para todos os sujeitos sociais envolvidos, quer fossem os ciganos, os políticos, os curiosos, os 

gestores ou os pesquisadores. Como assinala Peirano (2002, p.192), é “o sentido de ordem e 

regras de procedimento, uma ação comum intencional e a percepção de que são distintos 

dos eventos cotidianos”. Deste modo, a noção de evento nos auxilia na compreensão de 

como os ciganos articulam formas identitárias em determinados espaços públicos, e a partir 

destas formas de auto representação elaborando suas reinvindicações.  

Assim, trata-se de atentar para o exercício das lideranças ciganas, em particular, e 

dos demais ciganos participantes, em meio à arena política em suas múltiplas esferas, que 

abarcam desde as relações com os pares, interferindo muitas vezes nas relações internas às 

comunidades, como também nas relações com agentes externos, governamentais ou não. 

 Da mesma forma, foi necessário observar como determinados espaços e eventos 

sociais específicos evidenciam com maior nitidez as disputas por prestígio entre grupos 

ciganos distintos, assim como legitimam suas identidades neste cenário.  

 

REPRESENTANDO A CIGANIDADEDE 

De acordo com Gluckman (2010), uma situação social concreta muitas vezes nos 

ajuda a entender o desempenho e a racionalidade dos agentes envolvidos. O exercício 

consiste em tentar destacar o contexto dessas situações sociais e suas inter-relações em 

uma dada sociedade ou grupo social.  

A situação social aqui analisada trata de um evento voltado para discutir a realidade 

cigana na região Nordeste, buscando formas de visibiliza-los mediante os poderes públicos. 

Foi realizado pelo Estado da Paraíba, por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade 

Humana, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e as associações de ciganos 

de Pernambuco (ACIPE) e da Paraíba (que incluíam Condado – ASCOCIC e Sousa – Associação 

Comunitária Calon).  

A partir de várias articulações inter setoriais e o apoio de diversas instituições, como 

a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
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a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH), Secretaria de Educação, 

Prefeitura Municipal de Sousa, o Orçamento Democrático (ODE) e a Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (Semans - PE), o propósito se objetivou em fazer um 

levantamento das populações ciganas no Nordeste, mais especificadamente na Paraíba e 

construir, a partir desse encontro, uma forma de organização desses grupos para sua 

atuação junto às instituições públicas, na intenção de que os ciganos tivessem representação 

nas discussões e promoção de políticas públicas afeitas ao seu universo. 

 

Figura 1.  Banner de divulgação do Evento 
 

 

 

 A nível nacional teve a presença de representantes da Secretaria de Promoção 

da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR), do Conselho Nacional de Políticas 

de Igualdade Racial (CONPIR) e Procuradoria do Ministério Público. Também contou com a 

representação da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, Secretaria de Igualdade Racial, 

Conselho Estadual de Educação, representantes municipais e alguns políticos do estado e de 

municípios circunvizinhos.  
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Esse evento despontou como de grande importância para organizar politicamente os 

ciganos, mas o que se tornou mais interessante para nós foi à forma pela qual os discursos 

identitários foram sendo construídos, perante os atores presentes e sua significância no 

cenário local, estadual e nacional. Barth (1988) explica que na construção e manutenção das 

fronteiras étnicas, os grupos representam jogos de interesses, em que entram em disputa 

códigos e diferenças culturais significantes para a comunidade e para suas lideranças, no 

desempenho de papéis para o grupo e os agentes com quem se quer dialogar. E foi por esse 

caminho que se pautou o posicionamento dos ciganos presentes no evento.  

No primeiro dia do Encontro ocorreu a Mesa de abertura, com as representações 

políticas nacionais, estaduais e municipais, além de representações ciganas. A escolha de 

algumas dessas lideranças na referida Mesa acabou gerando um momento de tensão e 

conflitos, pois outros líderes ciganos presente se viram como excluídos ou preteridos em 

relação aos escolhidos.  

Foi interessante observar uma quebra de protocolo, quando muitos dos que estavam 

na plateia pediram o direito de fala, enfatizando o quanto era importante que todos os 

ciganos fossem ouvidos.  

O que chama atenção nessa situação é a forma pela qual alguns ciganos e lideranças 

se posicionaram ali naquele momento, no desempenho de um papel de protagonista e 

representante de uma coletividade. Nos deparávamos com a necessidade de demarcação de 

“ciganidades” específicas, do tipo: ciganos de Sousa, de Natal, Pernambuco, etc. 

As colocações, em tom denunciatório, registravam a quebra de um silencio secular 

imposto aos ciganos, que passam a reivindicarem um espaço de fala por meio de uma 

identidade política construída a partir de um processo de assimilação da condição étnica e 

do manejo no desempenho de papéis nos eventos políticos como o aqui analisado. 

Tal identidade cigana (ou calon) é discutida em tom reivindicatório, da ausência de 

reconhecimento de seus direitos pelo Governo Brasileiro, da não inserção desses grupos nas 

políticas governamentais, o que evidencia séculos de exclusões; o que foi problematizado no 

Encontro.  

Os modos pelos quais a administração pública constrói estratégias para atender as 

minorias sociais ainda estão muito aquém do desejado pelos ciganos. Apesar das 

ferramentas encontradas do PNDH serem construtivas na forma de desenvolver um maior 
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conhecimento dessas populações, elas ainda carregam na memória os modos pelos quais 

essas instituições as enquadravam, como bem foi expresso numa das falas dos ciganos 

presentes no evento de Sousa: 

 

Nossa cultura sempre foi perseguida. Nós queremos acreditar que esse evento vai 
fazer diferença nas nossas vidas, que tudo que foi dito vai ser feito. Mas na nossa 
vida inteira vimos políticos prometer que ia fazer e não faz. Vimos ciganos aqui ser 
perseguido, culpado por coisas que não fizeram pelo simples fato de ser cigano. 
Cigano sempre trabalhou por si, nunca esperou que governo fizesse coisa 
nenhuma. Não vou falar que nunca foi feito, foi sim. Graças ao governo de Lula e da 
Dilma que as coisas vêm mudando para nós. Que tivemos a chance de ter nossa 
vida diferente. Mas cada político que bata na nossa porta em época de eleição, se 
aproveita de cigano, para depois largar de mão. Que garantia nós temos? São 
muito poucas! Vamos abrir nossa casa, nossa vida pra vocês pra quê? Sei que não é 
a intenção do evento, mas é preciso falar a verdade, é tudo muito bonito ai na 
frente, tudo que é cigano aqui reunido, mas sabe por que os ciganos de Sousa na 
sua maioria não tá aqui? Porque nós estamos acostumados com esse tipo de coisa, 
não querem mais se iludir não. Eles ficam em casa assistindo a novela. 

 

A maioria das falas proferidas pelos ciganos eram em tom de críticas as ações de 

aproximação do Estado, ressaltando também a consciência de uma longa distância entre 

teorias e práticas, denunciando principalmente as barreiras construídas pelo preconceito 

generalizado, que foi se amalgamando nas práticas sociais dirigidas ao povo cigano.   

Em termos históricos, o estado brasileiro, como muitos outros, se preocupou em 

instituir um corpo burocrático227, que reproduzisse imagens estereotipadas para definir o 

cigano, o que até hoje repercute no modo como se subestima suas demandas práticas e se 

reproduz formas de discriminações sociais. Durante todo o Encontro as denúncias aos 

preconceitos fizeram parte das reclamações elencadas pelos ciganos presentes.  

Nos últimos anos, temos visto uma mudança em termos de ação dessas populações 

no Brasil. Alguns grupos, especialmente por meio de Associações ciganas espalhadas país 

afora, têm feito esforços para sair da invisibilidade, se fazendo representar em cenário 

nacional, como foi possível compreender no discurso proferido por um cigano Calon do Rio 

Grande do Norte, durante a abertura do Encontro: 
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Vejam só como tudo isso é bonito, ver cigano dentro de um auditório falando sobre 
direito e representatividade. Ainda mais ver, autoridades públicas interessadas em 
escutar a gente. Se é pra fazer funcionar e ter bons frutos do evento, nós ciganos 
temos que nós representar mais, não ficar esperando que o governo venha até nós, 
e nós ir atrás deles. Esse encontro significa viver nossa cultura e não está aqui 
significa que os ciganos vão continuar mortos na história desse país. Até quando 
vamos ficar escondidos? Não, já chega! Nós temos que pegar nossas coisas e ir lá 
pra Brasília, falar, dizer que nós temos direitos, que tem cigano que vive esquecido, 
que tem cigano como tem índio e negro nesse país. Nós também somos povos 
originários. Queremos ser representados no governo. E não é só por um cigano, é 
por vários ciganos, porque tem cigano de todo canto do país, de etnia diferente, 
que precisam de coisas diferentes. Como é que eles vão saber do que nós 
precisamos, se a gente não sai de casa? Junta dinheiro, dá um jeito e vamos calons! 
Não vamos ficar esperando as coisas acontecer! Isso vai demorar muito e vocês 
sabem que assim, são os poucos favorecidos! Temos que nos unir, mais cada um 
procurando o que sua precisão! Nós vamos lutar juntos, mas temos que sair de 
nosso lugar. 

 

Apesar deste discurso representar um chamado para os ciganos que estavam no 

evento a se fazerem presentes num cenário público e político, a representação pública de 

um “cigano ativista” parece ser construída apenas em determinados cenários. 

Em eventos desta natureza se espera encontrar grupos unificados em torno de 

demandas comuns, o que, claro, nem sempre condiz com a realidade diária da comunidade 

ou dos distintos grupos, o que pode ser visualizados neste Encontro, especialmente nos 

momentos em que se definiam as “representatividades ciganas”.  

Enquanto “agentes políticos”, as principais lideranças acabavam por representarem 

em suas falas (com cobranças, lamentações, críticas, denúncias e até choro) a exibição de 

demandas específicas, atreladas a uma apresentação pública de uma identidade cultural 

particular, muito ligada, neste evento, a uma história de discriminações e exclusões sociais.  

Podemos indicar que a forma como os ciganos se apresentam, e representam para o 

mundo, vai se configurar pela situação social ao seu redor, se posicionando a partir das 

circunstâncias, onde podem ser ciganos num sentido geral, ou cigano “de Sousa”, “do 

Nordeste”, etc. O que se evidencia aí, é como a condição étnica apresenta uma 

intencionalidade na prática dos sujeitos.  

Vale destacar que apesar do evento ter sido promovido com a intenção de chamar a 

população cigana do Nordeste para organização de um movimento de visibilidade para as 

questões ciganas, especialmente junto aos poderes públicos e seus gestores; o que 

assistimos foi um público muito pequeno de ciganos do Nordeste, que em sua maioria 
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concentrava-se entre os ciganos de Sousa e os de Condado, ainda que só na Paraíba o 

número de ciganos ultrapassa a faixa de duas mil pessoas.  

No tocante a região nordeste, o maior público cigano foi formado por ciganos da 

Paraíba. Dos outros estados, ao menos uma liderança de cada lugar estava presente, a 

maioria se autodenominava da etnia calon.  

Durante o Encontro também foi pauta os processos de invisibilização, intencional ou 

não, dos ciganos no Brasil, fruto do medo da exposição e publicização de uma “identidade 

estigmatizada” (GOLDFARB, 2013). Como enfatiza Souza (2013), muitos ciganos são 

constantemente orientados pela família para manter sua identidade étnica em segredo em 

situações de interação com a sociedade envolvente. 

 Assim, muitas narrativas de perseguições foram proferidas, com exemplos de 

intolerância como parte da memória coletiva. O anticiganismo, já apontado por Moonen 

(2011), foi destacado por muitos ciganos presentes, como um entrave ao pleno exercício dos 

direitos sociais para os ciganos no Brasil e em especial no Nordeste. 

No evento ficou clara a construção de uma identidade cigana tomando proporções 

públicas, com falas permeadas por relatos de sofrimento e dificuldades vividas; com 

destaque para a importância da família e das redes de solidariedade perante as interações 

com os não ciganos.  

Os ciganos de Sousa questionaram a falta de informação que há em instituições 

públicas quando se trata de populações ciganas, reclamando da forma equivocada como são 

tratados em hospitais, postos de saúde, escolas e repartições públicas, não acontecendo 

muitas vezes atendimento nesses ambientes. Outra questão colocada se referia a falta de 

escola nas comunidades ou tipos de violência e discriminação na escola pelo fato de serem 

ciganos. 

 

AFINAL, QUEM DEFINE O QUE É SER CIGANO? 

Durante o Encontro também ficou visível, para olhares mais atentos, a existência de 

tensões entre diferentes grupos presentes, especialmente no tocante a definição do que é 

“ser cigano”, onde até algumas pessoas tem a sua “ciganidade” questionada. Souza (2013, p. 

231), coloca que “as iniciativas de divulgação da identidade correspondem a momentos de 

tensão entre os ciganos”, com disputas, defesa de seu grupo e as questões que lhes tocam 



648 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

mais diretamente, resultando em momentos de conflitos entre ciganos das diferentes 

localidades.  

As formas de ação e representação que foram dispostas no I Encontro dos Ciganos do 

Nordeste, como também os símbolos exibidos, as falas, as danças e músicas, foram 

apropriadas como modo de instrumentalizar a identidade cigana num cenário público. Um 

ponto marcante no evento questionava quem definiria essa a identidade, e a forma como é 

legitimada e reconhecida pelos demais ciganos.  

Sobre a representação, baseamo-nos nas chamadas “representações coletivas”, que 

nos permitem compreender uma conciliação de imagens mentais, esquemas interiorizados e 

categorias associadas, que acabam gerando e estruturando a identificação. Chartier (1989) 

propõe que se entenda o conceito de representação a partir de uma explicação 

historicamente determinada, contextualizada; compreendendo-a através de sua 

apresentação pública. 

 No Encontro foi levantado o seguinte questionamento: “quem é de fato cigano? ” Tal 

problemática buscava demarcar fronteiras em relação aos não ciganos (entre as quais estão 

os pesquisadores e antropólogos), para marcarem que são os ciganos os protagonistas de 

sua própria história, os aptos a falarem sobre sua identidade e cultura. Mas o 

questionamento também se valia a quem possuía, de fato, “representatividade política” 

entre os ciganos. 

 

Como é que uma pessoa que não é cigana pode me representar, representar 
meu povo? Ser cigano não é só vestir a roupa e saí dizendo que é cigano não. 
Tem uma vivência e uma história, se nasce com família cigana. Como vocês 
ficam chamando uma pessoa para os eventos como se essa pessoa fosse um 
representante dos ciganos aqui da região, do Nordeste. Não é! Não é porque 
nós não reconhecemos! Como se tú nunca pôs os pés numa comunidade 
cigana, lá no rancho vai dizer que que sabe das dificuldades que nós passamos? 
Se querem dialogar com os ciganos, chamem os ciganos de cada lugar pra 
conversar, nós não aceitamos um cigano que nós desconhecemos ser nosso 
representante. Cada um que fale sua precisão, cada um tem uma necessidade 
diferente! Em tudo querem substituir cigano falando, nós não nos sentimos 
seguro com essa representação, queremos que escutem nossa voz, nenhum 
substituto disso! 

 
 

A importância dada a uma representação cigana liga-se ao seu reconhecimento na 

relação aos ciganos de sua própria comunidade e aos de outras comunidades.  
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Como é refletido por Fredrik Barth (2005) e Rogers Brubaker (2002) nas 

circunstâncias de processos políticos é importante explorar as formas que determinadas 

representações se utilizam da identidade coletiva como um group-making, um projeto de 

fazer grupos. Devendo-se analisar a função que os agentes políticos têm nos processos 

decisórios, sendo eles os ativistas no impulso das ações, gestores das organizações étnicas 

na elaboração de projetos, provedores de cobranças das instituições na realização de 

políticas públicas, assim como produtores dos novos grupos políticos.  

Souza (2013), nos mostra a importância de observarmos quando o foco é “colocado 

sobre grupos étnicos como entidades supostamente substanciais para os quais podem ser 

atribuídos interesses e agência” (p. 23-24), sendo necessário tratar os projetos identitários e 

as questões étnicas como um processo de “codificação política”. 

A forma pela qual as representações ciganas presentes foram questionadas nos 

permite depreender que estratégias identitárias podem resultar de construções sociais, que 

podem ser redefinidas, de modo que a constituição do que é ser cigano vai acontecer em 

concordância com o referente social e político que a envolve.  

Deste modo, observamos que a identidade cigana faz parte de um projeto identitário, 

resultado de um processo em constante construção; onde formas de codificação política e os 

princípios primordiais da estruturação desta identidade devem ser compreendidos nas 

conjunturas das ações políticas e históricas de sua formação (SOUZA, 2013).  

Nas discussões da representatividade cigana foi muito citada a proposta de criação 

do Estatuto do Cigano, proposta apresentada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) como projeto 

de Lei, com a maioria dos presentes se posicionavam contrários a noção de “auto-definição 

cigana”, que acreditavam fazer parte deste estatuto. 

Para isso foi elaborado um documento chamado “Carta de Sousa”, um registro dos 

temas e pontos discutidos no evento, onde se questionava a forma de identificação dos 

ciganos por parte do Estado. Fica explicito a noção de definição da “ciganidade” por meio de 

dois elementos: a origem (atribuída aos tiveram suas histórias permeadas por um passado 

nômade ou de deslocamentos) e o sangue (se tratando de descendência cigana), visado, 

assim, um afastamento dos chamados “falsos ciganos”.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No final do Encontro observamos que este foi totalmente encaminhado pelos 

ciganos, que quebraram o protocolo, fazem demonstrações emotivas, muitas lamentações e 

performances próprias no desempenho de papéis que demarcam a condição de 

estigmatizados a que estão expostos no Brasil.  

Nestes termos, estabeleciam as dificuldades que o racismo institucional apresenta no 

cotidiano, propondo, também, políticas reais para a melhoria das condições básicas da vida 

social destes povos. 

Procuramos mostrar que este evento possui múltiplas dimensões e que há diferentes 

concepções sobre o que querem os ciganos e o que faz o Estado. Essa complexidade 

redunda em algumas dificuldades enfrentadas por essas populações no acesso a políticas e 

diálogo com as instituições públicas, resultando em complicações para promover a 

participação nas discussões e engajamento político. 
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TECENDO ETNOGRAFIAS COM OS FIOS DAS EMOÇÕES... A COTIDIANIDADE E OS 
ENREDAMENTOS DA PARTILHA DE SENTIMENTOS MORAIS 

 
Michelli de Souza Ribeiro228 

 
Resumo 
Tendo em mente os desafios da atuação profissional antropológica em contextos atuais, busco apreender, a 
partir da leitura e análise de pesquisas etnográficas situadas em contextos de violência político estatal, as 
complexidades dos processos cognitivos que a cotidianidade das relações estabelecidas entre antropólogos(as) 
e seus(suas) interlocutores(as) durante a pesquisa de campo faz emergir, a fim de compreender  os 
desdobramentos éticos,  epistemológicos e políticos advindos dessas interações de pesquisa.  
 
Palavras-chave:Etnografia; Emoções; Experiência e cotidiano; Violência político estatal; Eticidade e moralidade. 

 
 

Introdução 

Não é nosso saber que se tem de interrogar a respeito daquilo que  nos 
parece ignorância, mas sim [...] [à] experiência a respeito do que ela sabe sobre si 

mesma e sobre o que pôde formular com relação a si própria.
229

 
Michel Foucault 

 

Tendo em mente os desafios da atuação profissional antropológica em contextos 

atuais, o texto que segue230 constitui-se em  uma tentativa ainda provisória de apreender, a 

partir da leitura e análise de pesquisas etnográficas situadas em contextos de violência 

político estatal, as complexidades dos processos cognitivos que a cotidianidade das relações 

estabelecidas entre antropólogos(as) e seus(suas) interlocutores(as) durante a pesquisa de 

campo faz emergir.  

Ao explicitar os pressupostos do que assinala como “história do pensamento”, 

Foucault (2010) dá-nos algumas diretrizes teóricas que embora, aqui, estejam deslocadas do 

contexto das relações a partir das quais foram formuladas são, parece-me, passiveis de 

                                                      
228

 Mestranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 
229

 FOUCAULT, 1978, p. 94. 
230

 As reflexões que apresento decorrem  de pesquisa de mestrado em curso intitulada “Ética, emoções e 
política: os (des)caminhos da pesquisa antropológica em situações de violência, dor e sofrimento”, financiada 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2018/19357-0, sob a forma 
de bolsa de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e orientada por Cynthia Andersen Sarti. Cf. em 
https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/182864/etica-emocoes-e-politica-os-des-caminhos-da-pesquisa-antropologica-
em-situacoes-de-violencia-do/ 

https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/182864/etica-emocoes-e-politica-os-des-caminhos-da-pesquisa-antropologica-em-situacoes-de-violencia-do/
https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/182864/etica-emocoes-e-politica-os-des-caminhos-da-pesquisa-antropologica-em-situacoes-de-violencia-do/
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serem apropriadas para pensar as questões colocadas acima, não com vistas a construir uma 

análise histórica do fazer etnográfico em contextos de violência político estatal, mas para 

compreendê-lo, antropologicamente, em suas diferentes dimensões, bem como, os 

possíveis modos de subjetivação implicados em tal empreendimento de conhecimento.  

A fim de circunscrever aquilo que configura o projeto intelectual que atravessa o seu 

trabalho o autor o distancia, tanto do que se nomeia  história das mentalidades, quanto da 

história das representações ou dos sistemas representativos e afirma que  seu objeto de 

análise são os “focos de experiência”. Esses focos de experiência se constituem, segundo o 

autor, por meio da articulação entre três eixos diferentes, a saber, “*...+ as formas de um 

saber possível, as matrizes normativas de comportamento para os indivíduos; e enfim os 

modos de existência virtuais para os sujeitos possíveis *...+.” (FOUCAULT, 2010, p. 4). Sua 

análise procurou compreendê-los da seguinte maneira: como dimensões de uma mesma 

experiência, que é o modo como pretendo mobilizá-los para apreensão das peculiaridades 

cognitivas do fazer etnográfico em situações de violência política e estatal; e as maneiras 

como essas experiências poderiam ser interligáveis. 

Explicando mais detidamente esses três eixos o autor argumenta que para tomar a 

experiência “como matriz para a formação dos saberes” se faz necessário analisar as 

“práticas discursivas” que constituem as “matrizes de conhecimentos possíveis”,  

compreender-lhes  as “regras, o jogo do verdadeiro e do falso”, isto é, as “formas de 

veridicção” que as conformam. No que se refere às “matrizes normativas de 

comportamento”, o foco do autor se direciona para a apreensão das “técnicas e 

procedimentos” empregados para “conduzir a conduta dos outros”. E, quanto à análise da 

“constituição do modo de ser do sujeito”, ele sinaliza para a necessidade de atentarmo-nos 

para as “diferentes formas pelas quais o indivíduo é levado a se constituir como sujeito”. 

(FOUCAULT, 2010, p. 06). 

Procuro, a partir das premissas que delimitam a noção foucaultiana de experiência, 

apreender as relações inscritas nos textos que analiso etnograficamente como constitutivas 

do fazer etnográfico concebido enquanto experiência cultural, interrogando-lhes sobre os 

processos cognitivos suscitados pela cotidianidade  das relações estabelecidas em campo,  

sobretudo no que tange às emoções e moralidades  próprias à interlocução com  sujeitos 
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que narram suas memórias de violência e que ocupam a esfera pública  com suas 

reivindicações por verdade, justiça e reparação. 

Para pensar e problematizar as práticas etnográficas como “atos cognitivos”, tomo 

como referência as reflexões de Cardoso de Oliveira (2000) para quem o olhar, o ouvir e o 

escrever quando articulam a prática de pesquisa empírica com a dimensão analítica e 

interpretativa dos dados etnográficos, constituem as três etapas fundamentais para a 

produção de conhecimento à maneira antropológica. Em suas palavras, “se o olhar e o ouvir 

podem ser considerados como atos cognitivos mais preliminares no trabalho de campo *...+”, 

é a etapa da textualização que conduz  “*...+ os fatos observados – vistos e ouvidos – para o 

plano do discurso *...+.” (p. 25). O autor acrescenta que segundo sua experiência “*...+ o ato 

de escrever e de pensar são de tal forma solidários entre si que, juntos, formam 

praticamente um mesmo ato cognitivo *...+.” (p. 32). 

Todavia, diante das complexidades das afecções que parecem emergir do encontro 

etnográfico com experiências tão dolorosas e disruptivas como a de vítimas e familiares de 

vítimas de violência de Estado, acompanho Mariza Peirano (2014) 231 e argumento que esses 

“atos cognitivos” podem configurar-se por múltiplas maneiras de sentir  que extrapolam ao 

perceptível pelo olhar e  pelo ouvir, mas que, a exemplo desses modos de apreender a 

realidade social, produzem questionamentos de ordem moral e emocional que poderiam ser 

tomados  como objeto de escrutínio ético e epistemológico das ciências sociais, ou, mais 

precisamente, da antropologia, como tenho tentado ao longo desta pesquisa de  mestrado. 

 Assim, baseando-me em tais reflexões, penso o fazer etnográfico também nos 

termos de uma experiência cognitiva mediada culturalmente, na qual o cognoscível é 

capturado pelos sentidos a partir dos múltiplos afetos que, decorrentes das práticas de 

pesquisa empírica, são apreendidos e cristalizados no momento da escrita pelo “ato de 

                                                      

231 Mariza Peirano (2014) também assinala o lugar fundamental que a empiria ocupa na produção de 
conhecimento antropológico, entretanto, em sua descrição, as possibilidades sensoriais da pesquisa 
empírica parecem ampliar-se para além do olhar e do ouvir, visto que “*...+ a empiria – eventos, 
acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo o que nos afeta  os sentidos –, é o material 
que analisamos e que, para nós [antropólogos(as)], não são apenas dados coletados, mas 
questionamentos, fonte de nossa renovação *...+.” (p. 380, grifos  meus).  
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pensar” que, a meu ver, reacende as emoções, tensões e  conflitos associados ao vivido em 

campo.  

 

Gratidão e intersubjetividade, ou, falando sobre a reciprocidade das emoções 

Como dito antes, nessa pesquisa analiso etnograficamente o que tenho nomeado 

escrituras antropológicas da dor232 – pesquisas antropológicas que têm por substrato 

encontros etnográficos realizados por meio da interlocução entre pesquisadores(as) e 

vítimas ou familiares de vítimas de violência político estatal – entendidas, aqui, a um tempo, 

como material  empírico e documento etnográfico que capturam algo da experiência de 

antropólogos(as) em campo.  

Nesta seção, trago alguns fragmentos de emoções textualizadas sob a forma de 

agradecimentos que indicam, parece-me, certos enredamentos morais, políticos e 

emocionais que a cotidianidade e, sobretudo, a intersubjetividade próprias à dinâmica das 

pesquisas etnográficas fazem emergir.  Penso, especificamente, em um complexo de 

sentimentos morais envolvendo experiências de luto, dor e sofrimento vivenciados por 

vítimas e familiares de vítimas desse gênero de violência, que, compartilhados em campo, 

parece imprimir uma espécie de sensibilidade moral sobre pesquisadores(as) inseridos 

nesses contextos.   

Na seção de agradecimentos de sua etnografia sobre as memórias da ditadura militar 

argentina a antropóloga Ludmila da Silva Catela (2001, p. 10) diz: “É difícil expressar aqui 

minha dívida e agradecimento aos familiares que me presentearam com tempo, confiança, 

testemunhos, material precioso e doloroso ao mesmo tempo *...+”. O que sugere, que, 

etnografar e textualizar memórias de luto, dor e sofrimento experienciados por familiares de 

vítimas de violência político estatal parece ser um empreendimento de produção de 

conhecimento que supõe comprometimentos que situam o(a) pesquisador(a), a um tempo, 

em uma experiência intelectual, moral e emocional.  

                                                      

232 Inspiro-me, para  tanto, em Veena Das (2008 a, b, c) que, articulando as relações entre corpo, dor 
e memória, sugere que os textos antropológicos podem converter-se em um corpo de escrituras no 
qual experiências profundamente dolorosas e disruptivas, tal como aquelas que são objeto  de 
reflexão das etnografias aqui analisadas, podem ser inscritas, permitindo assim a sua  expressão na  
esfera pública a despeito de sua possível dissonância com  a memória oficial. 
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Liliana Sanjurjo (2018) parece expressar o  mesmo sentimento ao referir-se aos 

familiares de desaparecidos políticos na ditadura militar argentina (1976-1983)  com quem 

interagiu em sua etnografia sobre o campo de ativismo político que conformado por eles 

reivindicam ainda hoje verdade, justiça e reparação aos crimes, então, cometidos pelos 

Estado: 

 
Também sou imensamente grata a todas e todos os familiares de desaparecidos 
que me acolheram durante a pesquisa de campo na Argentina e que se dispuseram 
a contar, mais uma vez, as suas memórias e histórias de vida. Foram eles que 
tornaram possível este trabalho [...]. (p. 9). 

 

O trecho transcrito acima foi extraído da seção de agradecimentos do livro que 

conforme assinalado pela autora é uma versão revisada de sua tese de doutoramento. 

Embora a gratidão pelo acolhimento recebido seja claramente enunciada, me permito citar 

mais um trecho, agora extraído da seção de agradecimentos da própria tese: 

 

Também sou imensamente grata a todos os familiares de desaparecidos que me 
acolheram durante a pesquisa de campo na Argentina ou que se dispuseram a 
contar, mais uma vez, as suas dolorosas memórias e histórias de vida. Foram eles 
que tornaram possível esse trabalho [...]. ( SANJURJO, 2013, p. 9, grifos meus). 

 

 

O(A) leitor(a) menos atento(a) deve estar se questionando qual a razão da repetição 

de uma citação de um agradecimento que seria  idêntico àquele publicado em livro, exceto 

pela adição da palavra “dolorosas” que ao adjetivar o caráter  das memórias e histórias 

narradas, ou melhor, partilhadas com a pesquisadora em campo, confere a  elas uma densa 

carga moral advinda das dores, sofrimentos e lutas desses familiares de desaparecidos que 

forjam  o reconhecimento de suas demandas frente ao  Estado nos sentidos e significações 

atribuídos aos laços de sangue  e parentesco que, ressemantizados em suas práticas e 

discursos, legitimam o movimento de familiares de detidos-desaparecidos na Argentina. 

Ainda referindo-me a esses fragmentos de afetos inscritos em etnografias sobre 

memórias da dor, remeto-me às palavras de agradecimento ditas, ou melhor, escritas por 

Desirée de Lemos Azevedo (2018), aos familiares de mortos e desaparecidos políticos 

durante a ditadura militar brasileira (1964-1985) com quem interagiu durante pesquisa de 
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campo que deu origem à sua tese de doutoramento. Dirigindo-se a eles(as), a pesquisadora 

diz: 

 

[...] A vocês, penso que seria tolo dizer como sua generosidade tornou possível esta 
pesquisa.  Talvez seja banal falar de  quanto admiro sua corajosa impertinência, a 
tenacidade na luta e a capacidade de cultivar amor como  resposta à violência. 
Sinto que nas relações tecidas durante esta pesquisa  recebi muito mais do que um 
dia  poderia retribuir. Vocês me ensinaram quanta dignidade é preciso para assumir 
o sofrimento e a própria vulnerabilidade. Fizeram-me ver quanta beleza há em 
fazer do reconhecimento de nossa dependência fundamental a maior de nossas 
forças. Não  fosse tudo isso motivo suficiente, também lhes agradeço serem vozes 
para lembrar que, se ‘para o júbilo o planeta está imaturo/é preciso arrancar 
alegria ao futuro’

233
. A todos os familiares, que não têm nenhuma 

responsabilidade, nem necessária concordância com os escritos que seguem, meu 
mais profundo respeito e sincera gratidão. (p. 18). 

 

Um agradecimento comovido e comovente, expressão de uma profunda gratidão e 

reconhecimento pela intensa convivência que lhe permitiu, ainda que posicionada como 

pesquisadora em campo, ter acesso às práticas e saberes construídos por seus(as) 

interlocutores(as) ao longo de décadas de ativismo político frente ao esquecimento 

histórico, social e político das violações de direitos sofridas por eles(as) e por seus familiares; 

expressa, igualmente, segundo minha leitura, um certo constrangimento pela 

impossibilidade de retribuir integralmente àquilo que deles recebeu.  

Há, parece-me, na tessitura dessas relações, um empenho moral por parte dos(as) 

pesquisadores(as) em relação à densidade  das emoções que constituem as experiências que 

investigam, mas que não prescinde de demarcar responsabilidades pela agência e autoria 

sobre a análise e textualização de tais relações. 

Faz-se necessário, nesse sentido, falarmos sobre o que permite a partilha da dor, 

assim como, sobre a reciprocidade dessas emoções.  Ou, pensando com Cynthia Sarti (2001), 

de interrogarmo-nos sobre “o que há de social num sentimento tão singular”.  

Buscando compreender as conexões entre corpo, subjetividade e linguagem na 

percepção e expressão da dor, a antropóloga afirma que  

 

                                                      
233

 V. Maiakóvski, “A Sierguêi Iessiênim”, em Poemas, São Paulo, Perspectiva, 2012. 
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[...] a singularidade da dor como experiência subjetiva torna-a um campo 
privilegiado para se pensar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Toda 
experiência individual inscreve-se num campo de significações coletivamente 
elaborado. As experiências vividas pelos indivíduos, seu modo de ser, de sentir ou 
agir serão constitutivamente referidos à sociedade à qual pertencem. Ainda que 
traduzido e apreendido subjetivamente, o significado de  toda experiência humana 
é sempre elaborado histórica e culturalmente, sendo  transmitido pela socialização, 
iniciada ao nascer e renovada ao longo da  vida.  

 

 E acrescenta que: 

 

A este processo de socialização correspondem dois momentos indissociáveis: o 
confronto do indivíduo com a sociedade, como realidade objetiva; e a 
interiorização desta como realidade subjetiva. O mundo social existe apenas ao se 
constituir como sentido para os indivíduos que nele vivem. E, dialeticamente, os 
indivíduos só constroem o significado de suas experiências (inclusive da dor), 
mediante as referências coletivas.  Não existe realidade social sem significado 
subjetivo para os que nela vivem, ao  mesmo  tempo que o significado de cada ato 
individual, cotidiano e singular, só existe como  produto do que lhe é dado viver na 
sociedade e na cultura às quais pertencem. (p. 4-5). 

 

Pressupondo, assim, que haja um campo comum de referências simbólicas que se 

assenta sobre desigualdades sociais, violência e vínculos entre pesquisadores(as) e 

pesquisados (as), ambos, evidentemente,   sujeitos imersos em cultura, conforme as 

reflexões de Cynthia Sarti (2001) nos permite supor, argumento que o sentimento de 

gratidão expresso  nos fragmentos acima remete a uma reciprocidade moralmente 

obrigatória demandada pela narrativa daqueles que sofrem, em uma “região” semântica na 

qual a singularidade  da dor enquanto processo  subjetivo é confrontada com a 

cotidianidade das relações intersubjetivas que tão bem caracterizam o campo etnográfico.  

Estaria esse complexo de sentimentos morais, a que me referi há pouco, implicado 

nas escolhas e decisões teórico-metodológicas realizadas por pesquisadores(as) durante 

todo o processo de pesquisa, assim como, nas diferentes modalidades de engajamento – 

intelectual, político e emocional – constituídas por eles(as) em relação às demandas 

existenciais e políticas dos sujeitos e/ou grupos sociais com quem interagem no campo? 

Adiante seguirei com a descrição dos afetos cotidianos inscritos nas etnografias 

etnografadas por mim, mas antes sugiro que acompanhemos os argumentos de Fassin 

(2018) sobre o que ele nomeia de Antropologia moral ou das moralidades, pois, penso que 

eles podem fornecer bons caminhos para refletirmos sobre essa questão. 
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Ao pleitear a emergência de uma antropologia moral ou das moralidades, Fassin 

(2018) nos adverte que ao fazê-lo  não está defendendo “qualquer tipo de obrigação moral 

para antropólogos”, defende, ao contrário, um empreendimento científico que tome a moral 

como seu objeto, necessário para a apreensão dos mecanismos sociais e culturais operados 

cotidianamente por agentes e/ou grupos sociais em processos de separação entre o bem e o 

mal,  e que fundamentam “concretamente” tal  distinção.   

Uma antropologia moral nos levaria, assim, a “*...+ compreender os princípios 

avaliativos e as práticas que operam no mundo social, os debates que eles suscitam, os 

processos através dos quais eles se implementam e as justificativas dadas para as 

discrepâncias observadas entre o que deveria ser e o que realmente é.” (FASSIN, 2018, p. 

37). Trata-se, portanto, de um campo de pesquisas científico-acadêmica que visa apreender 

as mediações emocionais, políticas e ideológicas que são construídas na  e para a  ação 

social em resposta às questões morais cotidianas, às quais, evidentemente, antropólogos(as) 

como agentes  morais não estão imunes.  

Desviando-se dos eventuais desconfortos que por razões epistemológicas e históricas 

uma antropologia moral poderia suscitar entre antropólogos(as), o  autor sugere que tais 

pesquisas sejam desenvolvidas por meio de estudos de casos etnográficos, sob a forma de 

uma “etnografia das moralidades”. Procedimento metodológico-analítico que desvelaria 

“*...+ os sistemas locais de  valoração  moral em sociedades específicas *...+” ou “*...+ em 

mundos sociais específicos *...+”. (p. 39). Ou seja, também aqui, quando as moralidades são o 

objeto de estudo da antropologia, seguimos apreendendo as relações sociais e culturais que 

a conformam situacional e contextualmente. (FASSIN, 2018). 

Uma vez diluídas as inquietações epistemológicas, o autor aborda e reconhece de 

modo honesto e direto os desvios científicos e deontológicos nos quais a antropologia 

esteve implicada ao longo de sua história – colaboração com administradores coloniais seja 

por acesso ao campo ou por razões ideológicas concernentes a um suposto progresso moral 

– e que ainda há pouco, em tempos não tão longínquos, ressoaram em certas práticas de 

antropólogos e suas associações profissionais envolvidos(as) em relações moralmente 

ambíguas com práticas e/ou discursos políticos estatais que achatam os diferentes agentes 

sociais envolvidos em conflitos bélicos político-ideológicos em um plano dicotômico sobre o 

bem e  o mal, sobretudo no contexto norte-americano – seja durante a “Guerra Fria” ou, 
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mais recentemente, na “Guerra  ao terrorismo” no pós 11 de setembro – mas não apenas 

nele. (FASSIN, 2018).  

Não obstante, Fassin (2018) chama-nos a atenção para o fato de que esses casos 

moralmente problemáticos são facilmente detectáveis e estigmatizáveis no interior  da 

disciplina, tornando-se rapidamente casos exemplares. O autor argumenta  que, no entanto, 

a complexidade aumenta quando se trata de abordar a atuação de antropólogos(as) que 

supostamente situar-se-iam do “lado do ‘bem’”, isto é, que  mobilizam sua autoridade 

científica em  defesa de posições morais e políticas “*...+ em favor dos despossuídos e 

dominados mas usam dicotomias  morais similares *...+.”(p. 40).  

Fassin (2018) assinala, então que, ainda que no vivido seja complicado discernir as 

diferenças entre o discurso moral e a análise crítica de um tema moral, considera 

fundamental fazê-lo, pois 

 
[...] O discurso moral avalia, julga, sanciona. A análise crítica propõe uma 
inteligibilidade possível, considerando o sentido que as palavras e as ações têm 
para os agentes sociais, mas também inscrevendo-os em seu  contexto histórico e 
político mais amplo. O discurso moral simplifica em prol de sua causa (que 
podemos considerar justa), enquanto a análise crítica traz a complexidade das 
questões e posicionamentos (que podem ser acionados na explicação dos próprios 
agentes sociais). O discurso moral é enunciado a priori (sabe onde o bem e o mal 
estão situados) sobre bases de princípios intangíveis: ele não precisa de validação 
etnográfica. A análise crítica é formulada a posteriori (está interessada em onde e 
em como os agentes sociais localizam o bom e o mau) como um resultado da 
investigação: ela requer tanto uma exploração empírica quanto uma discussão 
teórica. (p. 44). 

 

Diante das obrigações morais que o convívio cotidiano com a dor e sofrimento 

alheios suscitam, tomo essa tensão entre discurso moral e análise crítica de uma questão 

moral, como  colocadas por Fassin (2018), como um risco epistemológico inerente a essas 

situações de pesquisa; e, é precisamente a partir de seu reconhecimento que me questiono 

se, e, em que medida essa partilha de sentimentos morais impactam metodologicamente 

essas  etnografias.234 

                                                      
234

 Ao  mobilizar esses excertos etnográficos não tenciono estabelecer qualquer juízo ou valor sobre as 
possíveis modalidades de engajamento dessas pesquisadoras em relação às demandas  existenciais e políticas 
de seus(suas) interlocutor(as), pretendo, não obstante, compreender, a partir de sua análise, os diferentes 
matizes de uma certa sensibilidade antropológica que se faz e se (re)faz no encontro com experiências e  
memórias dolorosas associadas a violência político estatal vivenciadas por  interlocutores(as)  e testemunhadas 
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Mas voltemos à narrativa de Desirée de Lemos Azevedo (2018), ou melhor, às 

questões metodológicas a que nos remete. As opções metodológicas da pesquisadora 

corroboram a percepção de que ante o luto, a dor e o sofrimento dos(as) interlocutores(as) 

persiste, além dos compromissos morais, certos constrangimentos que moldam em grande 

medida as práticas  de campo e as acomodam às  situações, de modo a minimizar os 

desconfortos gerados pelos afetos e afecções mutuamente produzidos nos sujeitos da 

pesquisa etnográfica – pesquisadores(as) e pesquisados(as) – nos diferentes momentos da 

investigação.  

A autora privilegiou a escuta e observação de familiares de mortos e  desaparecidos 

políticos a partir de sua inserção em espaços coletivos e/ou de debates públicos sobre a 

ditadura, acompanhando, durante  sua pesquisa de campo, os membros do GTNM/RJ (Grupo 

Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro) e a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos de 

São Paulo.  

Além disso, descrevendo o percurso de  sua pesquisa assinala que: 

 

Nas atividades frequentadas no decorrer da pesquisa, além da observação 
registrada nos cadernos de campo, assisti e gravei muitas horas de testemunhos. 
Essa dinâmica proporcionou um vasto material em narrativas de história de vida 
para a análise, o que me fez reconsiderar minha intenção original de produzir 
entrevistas com esses atores. Diante do desgaste emocional que significa refazer 
essas narrativas, optei por usar material produzidos nos espaços coletivos. Ainda 
que muitos familiares se dissessem acostumados com essa tarefa, e alguns deles 
nunca negassem um pedido de entrevista por “dever de memória”, ao acompanhar 
seu cotidiano pude perceber seu incômodo resiliente ante cada solicitação de 
entrevista. Preferi, portanto, investir na convivência e utilizar as narrativas 
disponíveis. Ainda assim, fiz alguns pedidos de entrevista, sendo atendida em 
alguns casos, mas evitei insistir quando a solicitação era adiada indefinidamente 
(mas nunca negada). (AZEVEDO, 2018, p. 34). 

 

Se para os familiares de vítimas de violência político estatal narrar a dor em 

diferentes contextos, inclusive naqueles que constituem as cenas etnográficas, supõe um 

“dever de memória” fundamentado em laços afetivos e de parentesco, isso não se faz  sem 

desconfortos, conforme indica as expressões mobilizadas por Desirée de  Lemos Azevedo 

                                                                                                                                                                      

por pesquisadores(as) em campo, e que, a meu ver,  revelam as implicações éticas, epistemológicas e políticas 
para antropologia, enquanto campo científico e acadêmico,  de processos morais e emocionais que se 
constituiriam em resposta a tal sofrimento. 
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(2018), que munida de sensibilidade etnográfica os descreve como um “incômodo resiliente” 

assumido por eles como um imperativo moral inderrogável.  

Baseando-me ainda nas palavras de Desirée de Lemos Azevedo (2018) argumento, 

contudo, que a escuta dessas narrativas produz nos(as) pesquisadores(as) um incômodo, 

que, embora de outra ordem, pressupõe, do mesmo modo, um “dever de memória” que 

mobilizando sensibilidades e afetos conformarão escolhas metodológicas e analíticas, além 

das diferentes formas de engajamento quanto às demandas políticas de seus(as)  

interlocutores(as). Ou seja, demarca e, muitas vezes, sobrepõe as fronteiras entre 

solidariedades e militâncias. 

Embora não trate tão diretamente dessa questão, Ludmila da Silva Catela a aborda 

sutilmente ao descrever as diferenças entre uma questão social que a afligia como cidadã 

argentina e a questão sociológica que a mobilizava como pesquisadora.  Já no primeiro 

parágrafo da introdução de seu livro, a autora nos permite vislumbrar os limiares onde o 

político e o teórico-metodológico estão situados na produção de conhecimento 

antropológico sobre as memórias da dor relacionadas à violência de Estado. 

A antropóloga diz que: 

 

Ao ler pela primeira vez L’expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de 
l’identité sociale, de Michel Pollak, o texto desencadeou em mim uma série de 
questionamentos sobre os desaparecidos na Argentina. Até esse momento, o tema 
pertencia a um mundo de horrores inexplicáveis acontecidos na Argentina dos anos 
70, de que eu havia tido uma experiência de prisão na família, na qual, entretanto, 
não me envolvera como militante.  Penetrar nas vidas das mulheres sobreviventes 
da Shoa retratadas por Pollak, despertou lembranças do tema argentino, mas 
sobretudo permitiu que me distanciasse e pudesse  pensar a questão de violência 
política e dos desaparecidos  como um problema sociológico. (p. 23). 

 

Observe que a autora parece estabelecer uma relação de necessidade entre 

distanciamento  e pensamento, quando se refere ao processo de construção da  questão da 

violência de Estado e dos desaparecidos na  Argentina como um objeto de pesquisa a ser 

interrogado e compreendido sociologicamente, sobretudo quando o(a)  pesquisador(a) está 
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envolvido com o campo, também, como sujeito diretamente afetado pelos processos de 

violência que investiga.235 

Liliana Sanjurjo (2018) falando da delicadeza de seu  posicionamento em campo 

diante  de sua “identidade ambivalente”  retrata sensivelmente as ambiguidades e as 

ambivalências suscitadas quando os dados etnográficos são substanciados por memórias da 

dor, diz ela: 

 

[...] as propriedades que me constituíam enquanto pessoa nesse universo,  filha de 
um argentino (ex-militante da Juventud Comunista, que deixou o país após o Golpe 
de Estado em 1976) e que, além do  mais, falava um espanhol argentino, me 
impossibilitavam qualquer acesso aos familiares de militares, ao contrário do  que 
ocorria com outros dois antropólogos estrangeiros que compartilhavam o campo 
comigo [...]. Além do mais, nunca senti gozar de distanciamento emocional 
suficiente para encarar frente a frente ex-repressores [...]. (SANJURJO, 2018, p. 45). 

 

Ambiguidades e ambivalências que, embora complexificadas pela dupla posição na 

qual a pesquisadora está situada, tornam ainda mais evidentes as tensões e conflitos morais  

e emocionais, constitutivas do cotidiano da etnografia.  
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O ANTROPÓLOGO COMO PERITO: A PESQUISA ANTROPOLÓGICA  
NO ÂMBITO DE PROCESSOS JUDICIAIS 

 
 C. B. Müller236

 

 
Resumo 
No Brasil estão previstas várias modalidades de provas no âmbito dos processos judiciais e, dentre elas, existe a 
prova pericial. Documento técnico emitido por especialista de diferentes matizes. Estaríamos diante de um 
espaço de possibilidade de diálogo interlegal, uma porosidade do sistema que permite “conhecer” diversas 
construções sociais de legalidades? A partir da experiência de perícia proponho discutir esta apropriação da 
expertise antropológica no âmbito dos processos judiciais. 
 
Palavras-chave: Antropologia; Perícia; Interlegalidade; Construção social de legalidades. 

 

O presente manuscrito talvez se apresente de forma incompleta, porém propô-lo 

serviu como uma forma de balizar um novo projeto de pesquisa que mira a análise da 

apreensão do saber antropológico no contexto decisório de processos judiciais. Este 

interesse já se arrasta há algum tempo, desde que tive a oportunidade de elaborar texto de 

perícia judicial antropológica no âmbito de uma Ação de Reintegração de Posse (ARP), no 

ano de 2014. E é sobre este processo que irei me debruçar passando pela elaboração da 

perícia, sua metodologia e percalços. Explicarei melhor os detalhes da ARP em momento 

oportuno. Antes devo mencionar que a aproximação da Antropologia e do Direito não é 

propriamente algo novo e gostaria de fazer isto para me posicionar frente a análise que 

proponho. 

Geertz (1997), em texto clássico dos anos 80, menciona esta relação que deveria 

representar uma afinidade feliz de campos disciplinares que incidem sobre questões sociais, 

mas que acabam por se mostrar muito pouco afeitas ao diálogo. Diria que operam, inclusive, 

um campo de ideias radicalmente diferente entre si haja vista, por exemplo, a noção de 

verdade que se encontra operando nos campos e sua variedade de apropriações. Na 

Antropologia já se encontra superada a ideia de uma autoridade antropológica capaz de 

apreender a verdade, mais verdadeira do que a do nativo, ao passo que no direito existe 

apenas aquilo que se encontra nos autos, conjunto de elementos a partir do qual a 

                                                      

236236
 Professora vinculada ao Departamento de Antropologia e Etnologia (DAE) e Professora Permanente do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA), Pesquisadora Associada ao Centro de Estudos Afro-
Orientais (CEAO), Campus de São Lázaro, FFCH/UFBA.  



667 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

convicção do magistrado é formada e servem de base para a sentença. O que existe no 

campo jurídico é um debate sobre a distância entre verdade formal, aquela do processo, e a 

verdade real , o que, de fato, se manifesta no “mundo da vida”. Há tempos se busca a 

ruptura com esta dicotomia. 

A perícia antropológica, em contexto de um processo jurídico, pode ser considerada 

como um artefato do campo da Antropologia Jurídica. As questões postas ao pesquisador 

são pré-definidas e, muito raramente, são formuladas a partir de epístemes antropológicas, 

mas atores tais como: juízes, promotores, técnicos burocráticos (agrônomos, advogados), 

advogados e pessoas leigas. Ou seja, as questões a que a perícia responde são formuladas de 

forma externa ao campo antropológico, exceção seja referida ás questões que emergem de 

órgãos, a exemplo do Incra e do MPF que contam com antropólogos em seus quadros e de 

advogados populares que contam com a atuação solidária de antropólogos em relação à 

causa que assumem. Soma-se a isto uma metodologia de pesquisa, de realização do laudo, 

que é muito diferente do percurso tradicional da pesquisa antropológica e deve, via de 

regra, ser realizada em um prazo ultra exíguo e caracteriza uma prática antropológica 

fortemente influenciada pelo campo jurídico. 

A proposta deste manuscrito é a de analisar se e de que forma a perícia 

antropológica colabora na construção de narrativas processuais do campo de decisão 

jurídica, contribui, ou não, na construção da verdade, tal qual compreendida no campo do 

Direito. Invisto na hipótese de que o conhecimento antropológico esteja contribuindo mais 

na produção de convencimento, do que na produção de uma verdade decisória. Não que 

estas noções estejam dissociadas, porém, em princípio, lanço a hipótese, a partir deste 

estudo de caso, de que nossos trabalhos colaboram mais no sentido de classificar sujeitos e 

situações do que, propriamente, embasando a solução do conflito propriamente dita. Em 

suma, quando classificamos um sujeito (humano ou não humano) o situamos, no campo do 

direito, em um locus específico para quem cabe a aplicação de um conjunto de normas 

específicas. Tratar, na perícia, uma coletividade específica como camponesa, ou indígena, ou 

quilombola, significa especificar um conjunto de regras que incide diretamente sob àquela 

coletividade. 

O “laudo” antropológico não é uma modalidade recente de escrita no campo 

disciplinar. Tradicionalmente, contamos com dois estudos clássicos que foram concebidos 
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dentro desta modalidade narrativa: “Os Nuer”, de Evans-Pritchard; e “O Crisântemo e a 

Espada”, de R. Benedict. O primeiro escrito sob contrato do pesquisador pelo governo do 

Sudão, a segunda, pelo Ministério da Guerra dos Estados Unidos, em plena Segunda Guerra 

Mundial. O laudo é uma espécie de gênero de escrita existente na antropologia que se 

caracteriza pela produção de conhecimento acerca de um fenômeno social específico, em 

suas múltiplas escalas e relações, de acordo com os parâmetros éticos do campo disciplinar, 

a fim de balizar ação estatal. Um laudo, via de regra, é financiado por um ente estatal ou por 

entidade civil envolvida em um processo (quando pode ter um valor simbólico ou atingir 

altas somas, como no caso da elaboração de EIA/RIMAs, p. ex.). O mais surpreendente: um 

laudo antropológico pode, ou não, ser levado em consideração após sua elaboração.  

Nos processos judiciais os laudos antropológicos adquirem a roupagem técnica de 

uma perícia, produzida por especialista. Para se tornar autor de uma peça técnica desta 

natureza ou o profissional deve estar cadastrado como perito junto ao tribunal, ou o juiz da 

Vara encaminha consulta a um departamento de Antropologia universitário das 

proximidades  composto de pesquisadores de notório saber relacionado ao tema sob judice. 

No caso específico que analiso fui apontada como perita nos autos do processo em reunião 

do departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA, após encaminhado Ofício, por parte 

do juiz da causa. Neste cenário específico, tornei-me perita constituída nos autos a partir de 

consulta do DEA/UFBA e com o aval do mesmo.  

Para este manuscrito me dedico a elaborar uma etnografia a partir de um conjunto 

documental, uma espécie de acervo do caso. Este acervo é composto pelos documentos que 

integram a Ação de Reintegração de Posse 2007.33.00005218-8 que tramitou na 11ª Vara da 

Justiça Federal, 1ª Região, Seção Judiciária da Bahia, e que teve como autora a sra. Rita C. S. 

Santana e réu o sr. Anselmo F. Jesus. Considerar acervos documentais como nosso principal 

enfoque de estudo não é novidade na Antropologia que, no Brasil, desenvolve estudos a 

partir desta forma pouco ortodoxa de campo desde o final dos anos 90 (Carrara 1998; 

Vianna 2002), tendo sido bastante valorizado na contemporaneidade a partir da visibilidade 

dos novos suportes e artefatos etnográficos. Como nos explica Cunha (2004): 

Mary Des Chenes (1997) questionou a naturalização das fontes arquivísticas e o lugar 

destinado às investigações em arquivos dentro da disciplina. Observou, por exemplo, a 

legitimidade conferida aos textos etnográficos, por descreverem e documentarem relações 
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interpessoais supostamente diretas, e a pouca relevância dos documentos oriundos dos 

arquivos, vistos como espécies de relatos frios, maculados por camadas imprecisas de 

interpretação. A exclusão dos arquivos como um possível campo da atividade etnográfica 

pressupõe a centralidade de modalidades específicas de pesquisa. "Documentos 

encontrados 'no campo'", argumenta Des Chenes, "são tratados como sendo algo de 

categoria distinta daqueles depositados em outros lugares" (1997:77). O caráter 

aparentemente artificial e potencialmente destruidor das supostas vozes e consciências 

nativas conferiria aos arquivos uma posição desprivilegiada entre os lugares nos quais o 

conhecimento antropológico é possível, (Cunha 2004). 

A ARP tornou-se para mim uma espécie de coleção de documentos que compõem o 

processo judicial o qual, por sua vez, foi composto dentro do imenso labirinto de trâmites 

procedimentares que é o judiciário, instituição que opera a partir de uma lógica cartorial e 

que deposita seus processos, depois de acabados, em um imenso arquivo judiciário. 

 

O Processo envolvendo as terras do Sítio Shangri-lá 

O processo que desencadeou a perícia foi o de número 2007.33.00.005218-8, uma 

ação de Reintegração de Posse promovida por Rita de Cássia Salgado de Santana, a Autora, 

cuja inicial foi protocolada em 11 de abril de 2007 e distribuída por “dependência ”, para a 

11ª Vara da Justiça Federal. Os Réus que constam como “partes” no sistema de informações 

processuais da Justiça Federal são Altino da Cruz e Anselmo Ferreira de Jesus. O sítio é 

composto por cerca de 99,39 hectares originados de uma doação: 

 
Neste mesmo documento (Matrícula 2331 – AR13, documento do Registro de 
Imóveis) consta que a parcela de terra de 99,39 hectares teria sido adquirida por 
Rita de Cássia Salgado de Santana por doação de Edson Ruben Ivo de Santana e 
Mabel Pinto Salgado de Santana” (Müller e Machado Jr 2014, fl. 24, observação a 
autora).  

 

A área se encontra incrustrada dentro do território quilombola de São Francisco do 

Paraguaçu – Boqueirão, comunidade quilombola certificada pela Fundação Cultural Palmares 

(FCP) com procedimento de titulação aberto no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA).  

A ação de Reintegração de Posse (ARP) é uma das ações possessórias  previstas no 

Código de Processo Civil brasileiro , no artigo 554 e seguintes, para a proteção da posse em 
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caso de turbação ou esbulho. Por turbação compreende-se a ameaça de ter essa posse 

tomada por terceiro, caso em que a ação correta seria a de Interdito Proibitório, a ARP cabe 

em caso de esbulho, ou perda, desta posse. No caso em tela a perspectiva foi a de buscar 

uma decisão para a retirada das famílias que estavam ocupando as terras do sítio e devolvê-

las a posse da Autora. Neste cenário, os Réus foram citados na ação por conta de seu 

protagonismo frente ao movimento de ocupação sistemática das terras compreendidas 

pelos quilombolas como pertencentes ao quilombo e protagonismo, a época da inicial, 

frente ao próprio movimento quilombola. 

O quilombo de São Francisco do Paraguaçu foi certificado pela Fundação Cultural 

Palmares através da Portaria 28/2005, da FCP, publicada no Diário Oficial da União em 12 de 

julho de 2005. Em maio de 2007 o quilombo virou notícia ao ser alvo de matéria exibida no 

Jornal Nacional que buscava objetivamente contestar a identidade quilombola do grupo 

através de entrevistas com moradores locais. De acordo com a antropóloga Camila Dutervil, 

responsável pelo estudo antropológico que integra o RTID de titulação  das terras que 

tramita no INCRA, em nota “Globo Ataca Quilombos ”, o “Sr. Eronildes, um dos 

entrevistados, mora numa das maiores casas do povoado, é afilhado de João Santana, pai do 

Dr. Ivo Santana que foi o fazendeiro entrevistado pelo Jornal Nacional” e “o outro 

entrevistado que afirma não saber dançar maculelê é Binho, o funcionário fiel de Carlos 

Diniz, proprietário da Reserva Particular do Patrimônio Natural da Peninha”. Nesta mesma 

matéria jornalística teriam sido “abafadas” com o uso do recurso da narrativa jornalística, as 

vozes dos srs. Osório e do sr. Altino que tentavam intervir no desenvolvimento do trabalho 

da equipe do JN, ainda de acordo com a antropóloga.  

 

A pesquisa para a escrita da perícia antropológica 

O tempo de pesquisa, o ritmo de pesquisa, as questões, praticamente todo o nosso 

treinamento para realização de pesquisa antropológica não apenas é colocado à prova no 

contexto judicial, como conhecer a área de pesquisa anteriormente a realização do 

procedimento pericial é decisivo. Além disto, todas as partes poderiam indicar assistentes 

periciais para acompanhar o pesquisador durante a pesquisa. Assim, o perito pesquisador 

também é pesquisado, observado, registrado: nossas entrevistas são gravadas por terceiros 

e podem vir a servir de provas e/ou material de análise dos assistentes. Em 2015 a 
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Associação Brasileira de Antropologia (ABA) realizou reunião, em Brasília, na qual 

estabeleceu parâmetros e recomendações que indicavam condições básicas para a 

realização da pesquisa em contexto de perícia e que resultou no texto “Protocolo de Brasília. 

Laudos Antropológicos: condições para a realização de um trabalho antropológico”. Uma das 

orientações específicas às perícias em processos judiciais é a de que  

 

Em perícias que abarquem disputas é indispensável que as pesquisas de campo 
realizadas pelas partes envolvidas no conflito, bem como pelo perito do juiz, não 
sejam simultâneas, assegurando um clima o mais favorável possível à instauração 
de uma interlocução adequada com os sujeitos ou com as comunidades 
pesquisados” (ABA 2015, p. 26).  

 

Para a escrita da perícia antropológica judicial, há alguns fatores que devem ser 

observados. Além da seleção do perito, que, no caso em tela, se deu através de consulta 

formal do juizado em relação ao DEA/UFBA, questões metodológicas também estão postas. 

Não é possível ir a campo sem a devida intimação de todas as partes processuais, para além 

de Autores e Réus, alguns órgãos públicos também passam a integrar a lide e a compor a 

narrativa processual. No caso que envolvia SFP constavam ainda o Ministério Público 

Federal, o INCRA e FCP. Todas estas entidades deveriam ser informadas sobre o período em 

que o pesquisador estava em campo. Não havia possibilidade de nos aproximar da área, 

entrar em contato com as pessoas que ali residiam, fora do período que havíamos informado 

no processo. Poderíamos colocar em risco toda a perícia se assim o fizesse. 

Superados estes entraves a perícia foi realizada durante 05 dias de trabalho de 

campo, na comunidade quilombola de São Francisco do Paraguaçu, no mês de abril de 2014. 

Realizaram, neste período, a pesquisa de campo Cíntia Beatriz Müller, como antropóloga 

responsável, e Edmundo Fonseca Machado Júnior , como antropólogo pesquisador. Nos 

utilizamos da técnica de confecção de mapas cognitivos, onde a própria comunidade, nos 

aponta elementos que compõem sua territorialidade cotidiana; entrevistas, com a maioria 

das pessoas que vivem das terras do sítio Shangri-lá e a observação participante. Para escrita 

da perícia pudemos consultar os autos do processo que, naquela época, contava com mais 

de 1000 folhas (nada doces, se me permitem o trocadilho) e sete volumes, sendo destes um 

anexo.  
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Justamente neste Anexo, ou seja, que não compunha os Autos do processo, estava o 

Relatório Antropológico elaborado no INCRA, pela antropóloga da instituição, Camila 

Dutervil, especificamente sobre SFP. Lembro que, ao analisar os autos em cartório, perguntei 

a uma servidora, para quê uma nova perícia se já existia um laudo Antropológico (o do 

INCRA), juntado aos Autos. A servidora me disse que aquele era um relatório do Incra e que 

meu texto seria mais um estudo falando sobre a comunidade, desta vez esclarecendo pontos 

específicos. Foram-nos encaminhados 28 quesitos: 3, elaborados pelo Juiz; 16 pelos 

advogados dos Réus; 7 pelos advogados da Autora; e, 8 pela Fundação Cultural Palmares 

(Machado & Müller 2016). O documento final tem 44 páginas e foi seguido de mais um laudo 

complementar, elaborado na sequência com dúvidas que surgiram com a leitura do primeiro 

laudo. Este foi finalizado em 20 de janeiro de 2015 e respondia a outros 3 quesitos 

encaminhados pelos advogados da Autora em 7 páginas. O texto das perícias, embora 

público, continua circunscrito aos Autos da Ação e é sobre este segundo laudo que quero 

centrar minha análise, neste manuscrito. 

 

O laudo complementar: em busca da narrativa perdida 

O laudo complementar é bastante relevante em demonstrar a disputa em torno da 

construção narrativa dos fatos descritos na perícia. Foram encaminhados três quesitos 

contestando o texto inicial.  

a) Por que motivo o laudo pericial não traz qualquer referência as informações 

prestadas pela Sra. Aía, irmã do Sr. Altino e que negou taxativamente a teoria de que algum 

dia existiu um quilombo em São Francisco do Paraguaçu? 

b) Por que motivo a perita não cita no laudo, apesar de ter sido informada durante os 

trabalhos de campo, que a casa tida como abandonada era residência do Sr. José Garcia 

(empregado do Sítio Shangri-lá) até o momento da invasão ocorrida em 2006? 

c) Que documentos foram utilizados para comprovar as datas de nascimento e 

origem dos supostos ascendentes dos pretensos quilombolas? 

O primeiro questionava por que não utilizamos na perícia as informações registradas 

a partir de uma entrevista que teria, em algum momento, se posicionado contra a “teoria” 

da existência de um quilombo na localidade; o segundo item solicitava esclarecimento sobre 

não termos nos referido que uma casa abandonada que teria sido “residência” do Sr. João, 
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empregado da atual Autora e, antes, do pai desta, mesmo tendo sido informado a nós; e, 

terceiro, quais os documentos tínhamos utilizado para comprovar as informações referentes 

ás datas de nascimento e origem dos “supostos” ascendentes dos “pretensos” quilombolas.    

Na disputa para a construção de convicção do juiz, fica visível que os advogados 

recorrem a campos argumentativos que são identificados como legítimos no Direito, para 

desconstituir a credibilidade na primeira narrativa apresentada na perícia antropológica. 

Destacar que algo poderia existir no plano “teórico” é imprimir ao fenômeno social assim 

classificado um juízo de valor que o aparta da dimensão empírica, como se o que existisse no 

campo teórico não encontrasse necessariamente repercussão social e/ou empírica. Um 

primeiro juízo moral acionado no ataque ao laudo antropológico é o de apartação entre, 

conforme a retórica jurídica, o “mundo” das ideias e o “mundo” dos fatos. Contudo, não 

apenas isto, a existência de um quilombo seria “teoria”, para os advogados de defesa. 

Lembremos que, algo que é uma “teoria”, no senso comum adquire a conotação aparente 

de uma hipótese do campo científico. Assim, neste momento no âmbito processual nos 

deparamos com argumentos construídos a partir do senso comum, empregado para 

desconstruir uma peça construída a partir de uma lógica científica avaliada e criticada a 

partir de juízos morais embasados pelo senso comum, e isto aparece travestido como 

“normal” no campo procedimental. 

Em outro momento o argumento foi o de que teríamos omitido que um empregado 

foi impedido de permanecer residindo em uma casa na propriedade da Autora, após a 

retomada de partes da área do sítio pelos quilombolas. Com isto, representou a nós peritos 

que talvez os advogados quisessem expressar que buscando a solução de um problema 

social – a tramitação da demarcação as terras quilombolas da comunidade – a coletividade 

criou outro, qual seja: a imposição de que um empregado fosse retirado de sua residência. 

Nova disputa argumentativa, ao nosso ver deslocada, pois a casa não era do empregado – 

que não nos disse possuir um contrato de aluguel, por exemplo – e sim, da Autora e, antes 

dela, do proprietário anterior da mesma que a destinava para os empregados. A questão é 

que a oferta da moradia compõe o salário de um empregado, representa o que no direito se 

chama de salário in natura. Conforme o site dos advogados Lini e Pandolfi (2019) 
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A CLT, em seu artigo 458, caput, dispõe que além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, 
o vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou 
do costume, fornecer habitualmente ao empregado.  

 

  É impressionante que a pergunta acaba demonstrando que o funcionário 

passou a conviver com um problema – a perda da moradia -  que, na verdade, era de seu 

patrão e poderia, inclusive, gerar algum eventual problema trabalhista, como prosseguem os 

advogados: 

O que merece destaque é o fato de que a comutatividade é elemento imponente e 
imperioso para a caracterização do chamado salário in natura. Afirma-se isso, pois 
a prestação in natura, para ser transmutada em salário, deve ser dada pelo 
trabalho e não para o trabalho. Caso a prestação seja necessária e indispensável à 
prestação dos serviços, não terá natureza salarial” (Lini e Pandolfi 2019, destaques 
constam no original). 

 

A terceira questão, contudo, toca em dois pontos de discussão excelentes tanto no 

campo jurídico quando antropológico, e que não se encontram superados: a hierarquia da 

prova escrita sobre a oral; e a importância da “origem” na constituição da legitimidade na 

ocupação local. O “nascido e criado” teria mais direito do que aqueles que ali se fixaram. 

Anos de discussão acadêmica são achatados pelo senso comum empregado no processo e 

que tenta opor a falta de consulta a documentos, durante nossa pesquisa de campo, a 

fragilização de nossas informações, notadamente, daquelas que menciona a “ascendência” 

dos atuais moradores da comunidade.  

Os advogados estavam baseando sua tese no princípio de que as pessoas que ali 

viviam tinham pais (os ascendentes) que não teriam nascido no local. Tratar-se-iam, 

portanto, de migrantes que fugiram de uma grande seca que teria ocorrido nos sertões da 

Bahia nos idos dos anos 30/40. Surpreendente o fato de manifestar desconhecimento de 

que as pessoas se fixam onde existe espaço físico – terras e recursos naturais livres – e 

sociais – possibilidade de permanecer no local e de constituição mínima de uma rede de 

solidariedade (parentes, mutirões de ajuda, divisão de trabalho, comércio, etc). Trata-se de 

outra representação de senso comum que ainda hoje parece marcar o contexto de produção 

de provas jurídicas de que o parentesco consanguíneo se sobrepõe ao por aliança. Neste 

caso é fantástico imaginar que os não nascidos na localidade não possuíam qualquer vínculo 

com o local simplesmente por constar terem nascido em outra localidade em algum 



675 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

documento. Contudo, este é o tipo de argumento que ainda guarda em si certo potencial de 

convencimento no contexto jurídico em que se busca operar a desconstrução de um texto 

pericial. 

 

A sentença do Caso 

O processo seguiu seu percurso após a juntada da perícia e de seu laudo 

complementar. A sentença final foi inclusa na internet em 29 de agosto de 2016, mas 

proferida, de fato, dia 26 de agosto de 2016, mais de um ano após a juntada da perícia 

antropológica. O juiz da 11ª Vara emitiu sua decisão e, nela, informa que os argumentos 

defendidos nos laudos confirmam a tese da defesa e que, com base na perícia e nas 

considerações do MPF, reconhece aquela terra como quilombola. Contudo para a formação 

de sua convicção não cita, em momento algum, trecho ou passagem da perícia. Deixa, 

inclusive, não respondida as questões levantadas nas disputas argumentativas em torno do 

conteúdo da perícia repercutiram na construção da decisão judicial. 

Uma sentença é composta por três partes. Na primeira, chamada de Relatório, o Juiz 

expõe o conjunto de trâmites do procedimento: contestação, agravos, laudos, memoriais. 

No Voto, sua segunda parte, o magistrado apresenta os elementos de convicção que o 

levaram a se posicionar frente à matéria. No caso deste processo o Voto reproduz 

praticamente a integralidade do Voto do Acórdão do AI 2007.01.00.047515-6 e de sua 

Relatora, datado de 03 de dezembro de 2013. Um Agravo de Instrumento é uma espécie de 

recurso utilizado dentro do processo contra decisões interlocutórias e não terminativas do 

feito. 

Ocorre que, quando houve a instalação do processo que demandou laudo foi pedido, 

em caráter liminar, portanto de urgência, que as pessoas (os quilombolas) que havia 

retomado parte das terras do sítio (pois outras partes sempre ocuparam) fossem retirados 

do perímetro da propriedade. Neste caso, não de forma genérica, os quilombolas, mas Altino 

e Anselmo, contra quem o processo era movido. O juiz que recebeu o processo autorizou 

que isto fosse feito, autorizou a Reintegração de Posse contra os Réus com mandado sendo 

expedido em 28 de agosto de 2007 – curiosamente, após as matérias do JN. Contra esta 

decisão foi movido um Agravo de Instrumento (AI) em 18 de outubro de 2007 que foi votado 

apenas em 27 de novembro de 2013. O AI ficou no gabinete da Relatora para confecção da 
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decisão de 11 de janeiro de 2008 até 19 de junho de 2013. A decisão deste AI é juntada no 

Processo principal apenas em 20 de janeiro de 2014, portanto após minha nomeação como 

perita antropóloga.  

Neste caso em tela, a narrativa decisória do magistrado foi fortemente influenciada 

pelo segundo grau de jurisdição e o texto de fundamentação de sua sentença, seu Voto, 

praticamente uma reafirmação daquilo que foi proposto em outra ação, por atores cuja 

identidade e fontes de conhecimento apenas poderiam ser analisadas em um novo artigo. 
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FORMAS DE SOCIABILIDADE E DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS NA CIDADE DE BARREIRAS, 
BAHIA, BRASIL  

 
Anne Gabriele Lima Sousa de Carvalho237  

 
Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar a cidade de Barreiras-BA a partir das experiências subjetivas e dos 

modos como seus diferentes perfis de habitantes se relacionam com seus espaços, produzindo formas de 

sociabilidade e dinâmicas socioespaciais específicas. A partir de um mapeamento dos espaços eleitos pelos 

diferentes perfis populacionais em suas formas de sociabilidade; observação sistemática e entrevistas com 

antigos e novos habitantes, tem-se buscado entender suas relações com os espaços da cidade e as formas de 

apropriação que essas relações engendram. 

 

Palavras-chave: Sociabilidade; Espaço Público; Cidades médias. 

 

APRESENTAÇÃO 

Os espaços públicos urbanos representam lugares potencialmente heterogêneos, que 

propiciam encontros cotidianos entre semelhantes, possibilitando identificações e 

associações, e entre diferentes, produzindo estranhamentos, sobressaltando desigualdades, 

reforçando indiferenças e muitas vezes evidenciando conflitos e disputas por territórios. 

As dinâmicas que caracterizam esses espaços fazem com que sejam palcos de 

interações cotidianas de diferentes naturezas, manifestando formas de apropriação e 

códigos de pertencimento diversos. Nos espaços públicos é revelada a diversidade e a 

complexidade urbana, com suas performances culturais, seus encontros e suas disputas 

físicas e simbólicas. No espaço das cidades, segundo Lefebvre (2002), as relações de 

produção e consumo são produzidas e as práticas sociais são percebidas. Nesta perspectiva, 

os espaços públicos citadinos estão constantemente sujeitos a negociações. 

Conforme Magnani (2002) ressalta, compreender a dinâmica dos grupos de interação nos espaços 

urbanos é fundamental para o entendimento da sociabilidade que permeia as cidades 

contemporâneas. Entende-se a ideia de sociabilidade a partir da perspectiva de Simmel (1983), que 

a compreende como uma ação com fim em si mesma, ou seja, que não é pautada em interesses ou 

objetivos, mas na satisfação com a interação. Neste sentido, a sociabilidade representaria uma 

forma pura de interação. Nela, o indivíduo delimita a sua ação a partir do outro. A sociabilidade 

                                                      
237
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tende a ser intensificada entre iguais, embora não se realize apenas entre iguais, mas por meio dela 

as diferenças tendem a ser minimizadas no processo de interação. 

As diversas formas de sociabilidade nos espaços públicos urbanos encontram maior visibilidade 

nas práticas de lazer. Entende-se por lazer o conjunto de ocupações que preenchem o tempo livre do 

cidadão, em oposição ao seu universo de trabalho (MAGNANI, 1984). 

Esta pesquisa direciona o olhar para as dinâmicas socioespaciais construídas no cotidiano dos 

espaços de lazer da cidade de Barreiras. O lazer que interessa à discussão consiste no lazer social, ou 

seja, o lazer público no sentido de ser praticado fora do ambiente privado da casa. A pesquisa se volta 

principalmente para o lazer exercido nos ambientes públicos, espaços potencialmente democratizados 

e plurais, buscando apreender as diferentes dinâmicas construídas em seu interior, a partir dos grupos 

que os utilizam.  

Barreiras é uma cidade média, com população estimada em 155.439 habitantes 

(IBGE, 2018), localizada no oeste do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Apresenta 

grande visibilidade na região geográfica intermediária da qual faz parte, sobretudo pelas 

suas potencialidades enquanto polo agropecuário e centro referencial de serviços 

educacionais, médicos, tecnológicos e culturais, atraindo habitantes e visitantes de 

diferentes localidades. Deste modo, há em seu cotidiano uma grande rotatividade, com 

moradores e frequentadores com diversas características e trajetórias de vida. 

A pesquisa tem por objetivo apreender os modos como os diferentes indivíduos e 

grupos de habitantes de Barreiras percebem a cidade e se relacionam com ela, buscando 

analisar os códigos de pertencimento que os ligam aos espaços públicos com os quais 

interagem. Busca-se, ao mesmo tempo, conhecer a dinâmica dos espaços mais utilizados 

para a sociabilidade e lazer entre os habitantes de Barreiras e identificar os principais 

problemas relativos a esses espaços, a partir dos olhares de seus habitantes. 

 

METODOS E TÉCNICAS 

O trabalho de campo encontra-se em desenvolvimento, de modo que os dados 

apresentados ao longo deste trabalho assumem configurações parciais. Possui caráter 

qualitativo, debruçando-se sobre os modos como os habitantes de Barreiras se relacionam 

com seus espaços públicos, percebem, pensam e sentem as dinâmicas relativas a esses 

espaços e realizam escolhas a partir disso. 
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A análise da dinâmica socioespacial citadina requer um olhar sensível, voltado à 

identificação do conjunto de relações simbólicas produzidas no/pelo cenário observado. 

Empreendeu-se, nesta direção, dois esforços: um no sentido de identificar os principais 

espaços de sociabilidade através de observações sistemáticas para entender, parcialmente, 

suas dinâmicas e, principalmente, seus agentes, para posterior correlação entre informações 

através de entrevistas; outro no sentido de identificação dos diferentes perfis de habitantes 

da cidade, com o intuito de selecionar interlocutores com características variadas para a 

realização das entrevistas.  

As entrevistas semi-estruturadas foram iniciadas a partir da aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em 23 de agosto de 2019, através do parecer consubstanciado número 

3.528.192. 

As entrevistas estão sendo realizadas a fim de alcançar a polifonia de vozes que 

integram trajetórias socioculturais distintas e que interagem com os espaços de 

sociabilidade de Barreiras, transformando-os em lugares ou, muitas vezes, em não lugares 

(AUGÉ, 2008).  

Para a seleção dos interlocutores tem-se utilizado como critério o tempo de moradia, 

o bairro no qual reside, a idade e a faixa de renda, buscando incorporar na análise um 

variado conjunto de olhares e de interpretações. 

A partir da identificação de tendências gerais entre os interlocutores, tem-se buscado 

um equilíbrio entre: interlocutores naturais de Barreiras, imigrantes há mais de 20 anos na 

cidade e imigrantes mais recentes; habitantes de bairros nobres, de bairros periféricos e de 

bairros centrais; adultos com diferentes faixas etárias e com variadas faixas de renda. 

A partir da identificação da seleção realizada pelos habitantes de Barreiras acerca dos 

espaços e tomando como suporte as narrativas acerca das apropriações que fazem desses 

espaços em suas formas de sociabilidade, busca-se alcançar o modo subjetivo como eles 

desenvolvem relações de pertencimento com determinados lugares e percebem os 

problemas relativos aos espaços, descortinando como os diferentes grupos se relacionam 

com a cidade e atribuírem significados a ela. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO 
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O município de Barreiras está localizado na região geográfica intermediária e 

imediata de Barreiras, aproximadamente a 870 km da capital do estado, Salvador, e cerca de 

600 km da capital federal, Brasília. Pertence ao Território de Identidade Bacia do Rio Grande, 

região de referência para o agronegócio, onde se concentra a maior parte da produção de 

soja, milho e algodão do estado. Junto às cidades circunvizinhas, Barreiras compõe a maior 

fronteira agrícola do Nordeste. 

A figura a seguir sinaliza a localização da região intermediária de Barreiras e do 

município de Barreiras, no mapa do estado da Bahia. 

 

Figura 1 - Mapa da Bahia com destaque para a localização da região intermediária de barreiras e para o 
município de Barreiras 

 

 

Fonte: Google Maps com destaques da autora 

 

Em razão da expansão do agronegócio nas últimas décadas, Barreiras protagonizou 
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intensos movimentos migratórios que, embora fruto das diferentes dinâmicas de 

investimento no campo, ocasionaram diversas e bruscas transformações em seu espaço 

urbano. 

Nesta direção, se na entrada da década de 1980 Barreiras contava com uma 

população de cerca de 15 mil habitantes, com os movimentos migratórios – principalmente 

de famílias advindas do sul do país - estimulados pela expansão do agronegócio, nos anos 

1990 essa população já ultrapassava 100 mil habitantes (MONDARDO, 2010).  

A crescente visibilidade econômica de Barreiras desencadeou importantes 

investimentos públicos. Entre eles, o entroncamento de importantes rodovias federais como 

a BR 242 (que liga o Mato Grosso à Bahia), a BR 020 (que liga o Distrito Federal à Bahia) e a 

BR 135 (que liga o Maranhão a Minas Gerais), favorecendo sua estruturação em diferentes 

aspectos. Outros fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento urbano e consequente 

atratividade para imigrantes com outros perfis, diferentes do perfil voltado essencialmente 

para o trabalho no agronegócio responsável pelo crescimento de Barreiras até então, foram: 

a instalação do 4ª Batalhão de Engenharia e Construção (4º BEC); da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF); de diferentes agências bancárias; 

de diversas Instituições de Ensino Superior, tanto públicas como privadas; concentrando 

também importantes estabelecimentos comerciais e financeiros, nacionais e internacionais 

(BRANDÃO, 2012). Esse conjunto de investimentos acaba acarretando novos movimentos 

migratórios para Barreiras, com vistas a compor um corpo de trabalho qualificado para atuar 

nesses empreendimentos. 

Com a significativa distância dos grandes centros urbanos, somado à todos os fatores 

citados, Barreiras passou a ser categorizada, desde 2007, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no seu estudo para identificação das hierarquias urbanas 

brasileiras, como capital regional. As capitais regionais constituem o segundo nível da gestão 

territorial, ficando apenas atrás das metrópoles, considerado a partir da sua influência no 

estado e nos estados próximos. 

Consiste no maior e melhor estruturado município da região intermediária na qual 

está inserida, além de um dos municípios mais importantes do estado, tornando-se polo de 

oportunidades profissionais e de consumo para o comércio de bens e de serviços, 

representando uma centralidade econômica e política sobre as demais cidades do seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_regional
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entorno.  

Percebe-se Barreiras como um cenário de inserções variadas, com seus espaços 

podendo ser identificados por características múltiplas, como uma grande rotatividade de 

indivíduos gerando a expansão da sua mancha urbana em diferentes sentidos e produzindo 

lugares de sociabilidade com apropriações e funções diversas. 

 

OS ESPAÇOS E SUAS FORMAS DE SOCIABILIDADE 

Barreiras é cortada por dois rios, o “Rio Grande” e o “Rio de Ondas”, o que faz com 

que parte significativa da sociabilidade da sua população, tanto noturna quanto diurna, 

concentre-se às margens ou no entorno desses rios. 

Uma extensão considerável das margens dos dois rios possui acesso restrito, visto 

tratarem-se, em parcela expressiva embora não exclusiva, de chácaras de propriedade de 

habitantes de Barreiras e de cidades circunvizinhas que fazem uso dos rios, principalmente 

nos finais de semana e feriados. É importante destacar que alguns bares/restaurantes, além 

de clubes de lazer e práticas de esporte também se estabeleceram nessas margens, 

restringindo o acesso a certos trechos dos rios aos seus consumidores e/ou associados. 

Deste modo, o acesso a determinadas áreas do rio é exclusivo dos proprietários das chácaras 

e de seus convidados, ou de clientes e sócios dos bares/restaurantes e dos clubes, 

transformando-o em uma espécie de área de lazer privativa.  

 Os trechos das margens dos rios com acesso público assumem características 

variadas, em função da distância, da infraestrutura disposta (e dos preços cobrados para 

utilização dessa infraestrutura), dos grupos que os utilizam e das atividades que são 

realizadas nesses locais. Em muitos trechos dos rios há grande intensidade do fluxo de 

pessoas e de veículos, principalmente nos finais de semana, além da reprodução de músicas 

em alto volume. O alto volume musical e o consumo de bebidas alcóolicas são comuns, tanto 

nas áreas de acesso público como nas de acesso privativo. Percebe-se que os espaços 

assumem status distintos que norteiam o imaginário daqueles que interagem com essas 

áreas, valorizando alguns trechos e horários em detrimento de outros. Como, por exemplo, 

pode ser notado no relato de um entrevistado, natural de Barreiras, sobre alguns trechos do 

“Rio de Ondas”: 

Ali nas “Três Bocas” e na “Prainha” é sempre mais tumultuado, principalmente final 
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de semana, quando as pessoas estão de folga. Porque tem o ônibus que vai até lá, 
ou dá pra ir a pé, no caso da “Prainha”, que eu acho que é até pior porque não 
gasta com passagem e aí vai gente de tudo quanto é jeito (...) Eu mesmo, faz 
muitos anos que eu não vou lá, que não gosto de muvuca, então prefiro ir pra 
chácara da família ou pra um restaurante mais reservado, ali na região das “Três 
bocas” mesmo, mas mais reservado (...) Deixa o povão ser feliz, o rio é de todo 
mundo, mas eu não sou muito do tumulto (...) No meio da semana eu até iria pra 
dar um mergulho assim, que não tem gente, então também fica mais limpo né? 
Mas faz é tempo que eu fiz isso. Eu acabo indo só pra chácara mesmo. Meus 
amigos também têm chácara, então a gente prefere ficar mais à vontade. 
 

Segundo Santos (1985), um sistema de espaços só existe em conexão com um 

sistema de valores. Os valores que são incutidos em determinados cenários através da 

utilização de seus agentes são responsáveis pelo modo como esses espaços são percebidos 

socialmente e, deste modo, influenciam as escolhas sociais dos indivíduos. Ao mesmo 

tempo, as relações que se estabelecem nos espaços podem reproduzir ou reformular os 

valores que os circundam, pois a troca social realizada entre os diferentes grupos de 

interação proporciona movimentos de reflexividade, levando à legitimação ou reelaboração 

de práticas sociais. Os indivíduos, nessa perspectiva, são agentes ativos que não apenas 

reproduzem, como também reformulam as referências simbólicas relativas a determinados 

espaços sociais. 

Também é importante destacar o “Cais” de Barreiras, como é conhecido 

popularmente o entorno da Praça Landulfo Alves, localizada nas proximidades de um trecho 

do Rio Grande no centro histórico de Barreiras. Nessa região é onde se concentra grande 

parte do lazer público noturno da cidade, frequentada por turistas, antigos e novos 

moradores de Barreiras, jovens e de meia idade. No local, na maior parte dos dias da 

semana, e durante todo o ano, costuma haver shows musicais. O local também conta com 

diversos bares e restaurantes, além de barracas e vendedores ambulantes, que espalham 

suas mesas pelas ruas do entorno da praça, atraindo grupos de diferentes estilos. Além do 

consumo nos bares, nas mediações do cais do rio, próximo à praça, é possível observar 

diversos grupos reunidos, compostos principalmente por jovens, muitas vezes com suas 

próprias bebidas e aparelhos musicais.  No “Cais” de Barreiras é possível observar usos 

diferentes, mas concomitantes do espaço, bem como identificar desigualdades em 

diferentes níveis. Como ressalta uma entrevistada, que reside em Barreiras há quase dois 

anos: 

Ali no Cais tem de tudo, é onde eu me identifico desde que cheguei aqui, por ser 
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democrático. Lá vão pessoas de todas as classes, de todos os credos, de todas as 
gerações. Alguns consumindo, outros só ouvindo a música, mas estão ali lado a 
lado, a gente olha ao redor e tem diversidade. (...) Eu não gosto de espaços 

segregados, não me sinto bem nos espaços fechados da elite barreirense. 
 

Menezes (2000) levanta que para se compreender um lugar e sua organização 

socioespacial é preciso que se conheça a dinâmica das relações de complementaridade 

entre o global e o local. Segundo ela, apreender a noção de remodelação é fundamental 

para a prática deste exercício, pois “permite conhecer e estudar as dinâmicas socioespaciais 

como um processo de (re)criação ou invenção constante dos espaços-habitat, das formas 

de habitar e das formas de pensar o habitar” (p.172). Segundo a autora, mais do que 

identificar as formas espaciais, sobretudo é necessário compreender as articulações e os 

desajustes produtores do movimento vinculado a esses espaços.  

O espaço proporciona o agrupamento de semelhantes, na medida em que as pessoas se 

identificam com as particularidades que o fundam, mas ao mesmo tempo delimita 

fronteiras para indivíduos que não se identificam (ou não são identificados) com suas 

características, posicionando-lhes como exteriores ao lugar. Este processo acontece porque 

dois indivíduos diferentes não enxergam determinado espaço da mesma forma. Deste 

modo, além de lugares, os espaços públicos também podem ser não-lugares, ou seja, 

lugares de fluxo, de circulação e de renovação identitária (AUGÉ, 2008). 

Ainda nas proximidades do Rio Grande, um espaço de sociabilidade significativo para 

a cidade é o Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha. O Parque foi construído na 

década de 1970, a partir da doação da área para a prefeitura municipal pelos herdeiros de 

Geraldo Rocha (que foi prefeito de Barreiras na década de 1970) para que fossem realizadas 

feiras de exposições agropecuárias e, desta maneira, fortalecer a visibilidade e a economia 

do município. Conforme destaca uma entrevistada, que reside em Barreiras há 26 anos: 

 
Quando eu cheguei em Barreiras o Parque era o lugar mais importante que a gente 
tinha aqui. Todo mundo importante que vinha pra Barreiras, vinha por causa da 
feira que acontecia ali e que hoje acontece mais em Luís Eduardo Magalhães 
[cidade vizinha]. A que acontece ali agora é mais fraca, tem nem comparação com 
as de antes. Então todo mundo esperava a feira e ficava muito bem arrumado pra ir 
porque era muito esperado. (...) Hoje em dia acontece um monte de coisa lá, não 
só isso. O parque virou o lugar onde todo evento vai pra ali, o povo gosta muito de 
fazer as coisas ali porque tem muito espaço. É o espaço principal de Barreiras, no 
meu ver, toda semana tem coisa ali. (Grifos da autora) 
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O referido parque atualmente representa um local que, além de ser cenário de parte 

significativa dos grandes eventos públicos da cidade como feiras e festas em datas 

comemorativas, consiste em um espaço diariamente utilizado para a prática de esportes, 

como caminhada, ciclismo, skate, capoeira, Yoga, dança, entre outros, e para a realização de 

piqueniques familiares, além de reuniões de integração de grupos juvenis e de grupos 

religiosos. 

De acordo com Santos (1998, p. 83) “o espaço urbano é diferentemente ocupado 
em função das classes e dos grupos em que se divide a sociedade urbana”. Para 
ele, a rede urbana “tem um papel fundamental na organização do espaço, 
assegurando a integração entre fixos e fluxos, isto é, entre a configuração 
territorial e as relações sociais” (SANTOS, 1994, p. 112). O autor ainda ressalta que 
os indivíduos urbanos percebem os espaços que constituem a cidade não apenas 
através da sua estrutura territorial, mas principalmente a partir das emoções que 
despertam aos valores contidos na identidade cultural daqueles que interagem 
em seu interior, podendo, a partir disto, tornarem-se lugares de sentido. As 
representações espaciais se constituiriam, assim, através dos esquemas de 
percepção e apreciação dos indivíduos, construídos a partir de suas trajetórias 
singulares e experiências em posições sociais inseridas em uma rede de interação. 
O mesmo autor define lugar como “uma teia de objetos e ações com causa e 
efeito que formam um contexto e atinge todas as variáveis já existentes, internas; 
e as novas, que se vão internalizar” (SANTOS, 1994, p. 97). 
 

Na mesma direção, Certeau (2014) destaca que os lugares não são neutros, mas 

configuram-se como lugar-cultura, por serem carregados de afetos, relações de 

pertencimento organizados a partir das dinâmicas de sociabilidades. São, nesse sentido, 

agregadores de memórias, trajetos e dinâmicas. 

O mapa abaixo sinaliza a localização de cada um dos espaços públicos de lazer e 

sociabilidade mencionados acima.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Principais espaços públicos de lazer e sociabilidade de Barreiras, BA 
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Fonte: Google Maps com destaques da autora 
 

Todos os locais supracitados possuem especificidades, uns em relação aos outros e 

em relação aos demais espaços da cidade, e consistem em espaços públicos de intenso fluxo 

de habitantes e de visitantes. Todos apresentam uma heterogeneidade de grupos exercendo 

formas de sociabilidade e lazer distintos. Interessa analisar os distintos significados 

construídos sobre esses espaços pelos diferentes grupos que compõem suas paisagens 

cotidianas. As percepções dos espaços por aqueles que os utilizam podem revelar valores 

simbólicos distintos, despertando memórias e sentidos de pertencimento para alguns 

grupos, ao mesmo tempo em que evidenciando sentidos apenas utilitários para outros. 

O conjunto variado de usos e de percepções pelos diferentes grupos urbanos, além 

de evidenciarem dinâmicas socioespaciais variadas, podem ser fundamentais para o 

reconhecimento de problemas inerentes ao cenário a partir de uma perspectiva “de perto e 

de dentro” (MAGNANI, 2002).  

As narrativas reveladas pelas entrevistas realizadas até este momento têm 

possibilitado o desenvolvimento de algumas reflexões, ao que se refere à dinâmica das 

relações dos habitantes de Barreiras com os espaços da cidade, considerando, 

principalmente, o tempo de inserção. Tem-se observado que o tempo de moradia em 

Barreiras é um elemento significativo para as relações de vínculo ou não com a cidade e de 

identificação ou não com seus espaços. A reprodução de alguns trechos de entrevistas pode 

servir de suporte para a realização de algumas observações. 
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Barreiras é um lugar de oportunidade. Muita gente vem pra cá buscando essas 
oportunidades que a cidade oferece. Então pra quem quer trabalhar duro aqui tem 
lugar, eu acho que a cidade recebe bem, o barreirense mesmo convive bem com as 
pessoas que chegam (...). Quem é daqui e vai embora pra outro lugar acaba 
voltando porque vê que lá fora é mais difícil. Aqui a gente tem oportunidade (...).  
(Entrevistado natural de Barreiras) 
Eu prefiro empregar gente daqui mesmo, eu emprego gente de fora também. Mas 
eu prefiro quando é daqui porque não vai embora. Em Barreiras tem muito isso do 
povo passar um, dois anos, e não se apegar. Eu acho que é porque fica longe, aí o 
povo se assusta e quer ir logo embora. (Entrevistado residente há 30 anos em 
Barreiras) 
A gente que chegou em Barreiras quando ainda não tinha nada, chegou no sentido 
de melhorar a cidade, de fazer alguma coisa pra ficar uma cidade boa. Porque 
antigamente não tinha nada e hoje tem de tudo. A gente não precisa ir pra Brasília 
ou pra Goiânia pra quase nada. Só pra coisa séria, que antigamente a gente tinha 
que ir toda hora. Mas de resto tem tudo aqui. (...) Chegou muita gente boa na 
cidade depois, agora recente. Quando a cidade já tem de tudo é fácil chegar pra 
desfrutar (...) Mas esse povo chega e não fica muito tempo. A gente não pode se 
apegar a médico, a profissional assim nenhum, porque quando vai procurar já foi 
embora (...) Eu penso assim, quando a gente teve trabalho pra fazer a gente dá 
mais valor. E quando a gente já pega pronto não tem aquele gostinho. Aí eu acho 
que é por isso que eu povo não fica. Uns ficam, mas a maioria depois vai pra lugar 
melhor, mais desenvolvido (Entrevista residente há 26 anos). 
Eu não vejo o meu futuro em Barreiras. Pelo menos não nesse momento. Barreiras 
me deu a oportunidade de ingressar no serviço público e eu sou muito grata por 
isso. Mas eu penso que é só uma passagem, que quando tiver uma oportunidade 
eu vou tentar passar pra outro lugar. (...) Eu gosto da cidade, mas não é o lugar 
onde eu vou me estabelecer, por isso não comprei imóvel aqui. Amanhã eu posso 
mudar de ideia (Entrevistada residente há quase dois anos). 
 

Observa-se, a partir dos relatos acima, que há um consenso entre os habitantes que 

se inseriram na cidade em diferentes momentos acerca do vínculo passageiro dos novos 

moradores com a cidade, de modo que estes vêem e têm sua estadia na cidade vista como 

transitória. 

Assim, enquanto aqueles imigrantes que chegaram em Barreiras há mais de 20 anos 

para atuarem no processo de estruturação da cidade se vêem como pertencentes ao 

espaço, atestam a grande rotatividade dos novos habitantes, buscando diferentes 

justificativas para isso. Ao mesmo tempo, a recente moradora entrevistada reconhece o seu 

não desejo em se estabelecer, classificando sua experiência na cidade como temporária. 

O insuficiente número de entrevistas não permite o alcance de conclusões acerca 

dessas questões, mas é possível fazer uma aproximação, ainda que em menores 

proporções, entre as percepções que os antigos imigrantes têm dos novos imigrantes de 

Barreiras e as relações percebidas por Elias e Scotson (2000) entre antigos e novos 

moradores de Winston Parva. Embora o momento de inserção na cidade de Barreiras não 



690 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

pareça nortear relações de oposição entre os dois grupos, é possível perceber essa busca de 

diferenciação pelos antigos moradores em relação aos novos, de modo que evidenciam uma 

aparente percepção de que são mais pertencentes à cidade do que os moradores mais 

recentes. Demonstram nos trechos uma possível não confiabilidade no estabelecimento de 

relações duradouras– ainda que profissionais – com novos moradores, pela possível 

instabilidade da permanência desse grupo na cidade. Deste modo, a presença dos novos 

moradores e a rotatividade protagonizada por eles servem, ainda que de maneira não 

consciente, para constituir ou reforçar uma identidade de grupo entre os antigos 

moradores, pautada na percepção de estabilidade do vínculo desses indivíduos com a 

cidade. 

Cabe, neste momento, entender de que forma esse aparente delineamento grupal 

movimenta relações distintas que imprime dinâmicas peculiares nos espaços públicos de 

lazer da cidade. Nesta direção, os trechos de entrevistas abaixo incitam o desenvolvimento 

de algumas reflexões. 

 

O Rio de Ondas é um dos principais atrativos [de Barreiras]. É o nosso cartão 
postal. Depois do agronegócio, a diversão e a beleza que é esse rio é o maior 
motivo de turismo aqui. É uma das melhores coisas que a gente tem aqui. O 
problema é que o pessoal que não é daqui mesmo não dá valor e não cuida. Não 
se preocupa porque não é daqui, então não vê o rio como sua casa, como a gente 
vê (...). Eu não sou daqui, mas é como se fosse, já 30 anos aqui eu me considero 
“baiucho” [baiano com gaúcho], então eu tenho essa terra aqui como se fosse 
minha também, porque na verdade também é minha, aí a gente tem que cuidar do 
que é da gente (...). Mas quem não é daqui, não quer ficar aqui, também não tá 
preocupado em preservar, porque não é deles. (Entrevistado residente há 30 anos 
em Barreiras, grifos da autora) 
O Rio de Ondas é o que nos salva nesse calorão. (...) me incomoda a forma como 
os barreirenses, esse pessoal das chácaras, se relacionam com o rio. Não possuem 
qualquer consciência ambiental, constroem na margem, retiram as pedras do rio, 
constroem píer, fazem festa, jogam lixo, não têm o menor respeito com o rio e 
com os seus usuários.  (Entrevistada residente há quase dois anos). 

Observa-se, a partir dos relatos acima, uma perspectiva tensa com relação à forma 

como os habitantes percebem os modos de utilização do rio pelos outros frequentadores, 

culpabilizando uns aos outros pelos problemas que identificam, referentes à falta de 

cuidado com o rio. Nota-se, a partir disso, uma aparente disputa na utilização do rio, tendo 

o tempo de relação com o espaço como critério reivindicado para a acusação.  

Já no que se refere ao “Cais” e à sua heterogeneidade de frequentadores e de usos, 

uma entrevistada, moradora há 26 anos destaca: 
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Eu gosto. Mas não é todo dia que eu gosto. Antigamente eu ia mais. Hoje em dia 
eu acho muito misturado. Mas tem uns dias melhores. Por exemplo, segunda tem 
chorinho, quinta é dia de forró, sexta tem sertanejo. Eu gosto de um chorinho. 
Não pra dançar, mas pra ouvir a música. E aí dá uma turma mais das antigas. Você 
vai sabendo quem vai encontrar, não é aquela garotada. Mas dia de sábado 
mesmo tem de tudo, dos velhos aos moleques, cada um aproveitando ao seu 
modo. 
 

   Outra moradora, residente há quase dois anos, ressalta: 
 

 Eu acho que fim de semana dá muito universitário. Dá de tudo, mas mais a galera 
das universidades mesmo. Tem o pessoal do happy hour também depois da 
semana de trabalho. (...) Durante a semana, quem é de Barreiras mesmo já 
conhece o esquema, porque não divulga muito, então quem é de fora chega 
boiando no início. Mas as pessoas já passam a saber a programação. Então elas 
vão no dia que se identificam mais, de acordo com as atrações (...). Sempre tem 
uma diversidade, porque é aberto, mas determinados dias se você observar bem 

dá pra notar alguma predominância, alguns perfis que se destacam mais.  
 

Percebe-se a elaboração de estratégias de uso do espaço, a partir das configurações 

que o local assume em dias distintos, produzindo diferentes relações entre os seus 

usuários. Para Yamada (1999), a identificação ou estranhamento dependem da trajetória 

sociocultural de cada agente, tornando-se uma extensão da personalidade dos que dele se 

utilizam em trocas interacionais. Segundo ela, o que move a realidade urbana é o 

intercâmbio que surge através da aproximação de diferentes grupos na circulação entre um 

espaço e outro. Parte-se da concepção de que a existência de vários mundos sociais em 

interação impulsiona constantes transformações na dinâmica socioespacial da trama 

relacional que dá sentido ao cotidiano citadino.  

A partir de códigos e símbolos de reconhecimento construídos em suas interações 

sociais, os espaços de práticas relacionais são considerados como suportes de sociabilidade, 

um espaço entre o público e o privado (MAGNANI, 2002). Isto se dá pelo fato destes espaços 

não possuírem as mesmas características da esfera pública, visto que suas relações não são 

caracterizadas pela impessoalidade e anonimato, mas fundadas em afinidades; ao mesmo 

tempo, os indivíduos não exercem a autonomia e a liberdade individual que caracteriza suas 

esferas privadas, pois pertencer ou não ao espaço social implica o cumprimento de 

determinadas regras, símbolos de proximidade que determinam padrões para a manutenção 

do grupo. As linhas da fronteira são compreendidas através da delimitação de uma 
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singularidade frente aos outros que garante o sentimento comunitário entre seus membros. 

Assim, a construção de fronteiras dá suporte à consolidação de um espaço simbólico e 

constitucional (KOURY, 2004). 

 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Percebe-se que o estudo acerca da dinâmica das relações características do meio 

urbano que tradicionalmente eram voltadas aos grandes centros, como metrópoles e 

capitais, tem nos últimos anos se descentralizado e buscado os fenômenos relativos às 

cidades de interior. Essa ampliação do olhar se dá, entre outros fatores, pela formação de 

núcleos de referência de comércio e de serviços entre os centros urbanos nos interiores dos 

estados, atenuando parcialmente os fluxos migratórios das capitais ao oferecerem suporte 

aos municípios e distritos do entorno. 

O trabalho que vem sendo desenvolvido visa promover uma compreensão sobre a 

cidade de Barreiras a partir dos diferentes significados atribuídos aos espaços públicos 

utilizados pela população em suas formas de sociabilidade e lazer, revelando sentimentos de 

identificação e pertença, além de possíveis problemas urbanos pelos múltiplos olhares 

daqueles que participam do seu cotidiano.  

Busca-se com o desenvolvimento do trabalho alcançar a compreensão sobre os 

espaços a partir das emoções diversas reveladas por seus frequentadores, descortinando 

seus múltiplos sentidos segundo as interpretações norteadas pelas escolhas e pelos 

contextos de inserção e apropriação dos grupos inerentes aos seus cenários. 

As relações de identificação e de estranhamento mediadas pela diversidade cultural 

em suas múltiplas esferas podem se revelar como o cerne para a o estabelecimento de 

interpretações divergentes sobre os espaços, descortinando, ao mesmo tempo, vínculos 

afetivos ou relações de rejeição que movimentam as dinâmicas que lhes dão contornos 

identitários distintos. 

Percebe-se que diante da pluralidade do meio urbano, a sociabilidade constituída 

nos seus espaços públicos é organizada através de trocas interacionais mediadas por um 

contexto classificatório, através do compartilhamento de valores culturais diversos. Estes 

universos permitiriam uma aproximação entre semelhantes, possibilitando-lhes um tipo de 
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interação baseada em práticas sociais, laços pessoais e marcas de uso e significado que 

permeiam formações societárias peculiares.  
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A SINA NORDESTINA: NOTAS DE UMA ETNOGRAFIA DA VIDA NAS RUAS EM UMA CIDADE 
DE MÉDIO PORTE DO NORDESTE DO PAÍS  

 
Ana Carolina Amorim da Paz238 

 
Resumo 
Há uma grande concentração dos estudos brasileiros sobre a temática da vivência nas ruas nas metrópoles das 
regiões sul e sudeste do país. É, portanto, por meio deles, seus campos e instituições de pesquisa, que vem se 
alicerçando conhecimentos sobre o tema, nos fazendo indagar em que medida tais resultados podem ser 
observados em outros contextos. O presente trabalho tem como objetivo apontar aproximações e 
particularidades acerca das vivências nas ruas em uma cidade de médio porte do Nordeste, a partir de uma 
pesquisa etnográfica de doutorado, em andamento. 
 
Palavras-chave: Pessoas em situação de rua; Cidades de pequeno e médio porte; sofrimento; vida nas ruas. 

 

Introdução 

 

Somos muitos Severinos / iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras / suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar / terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar / alguns roçado da cinza. 

Mas, para que me conheçam / melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir / a história de minha vida, 

passo a ser o Severino / que em vossa presença emigra. 
 

(Morte e vida Severina, João Cabral de Melo Neto) 

 

A presença de pessoas vivendo em espaços públicos da cidade não é um tema novo. 

Muito já foi dito e elaborado sobre a existência desses corpos e suas práticas nos grandes 

centros urbanos brasileiros. Todavia, tal fenômeno continua a despertar grande 

preocupação social, tornando-se pauta acadêmica e de políticas públicas, principalmente 

após a grande repercussão midiática sobre o fenômeno do consumo crack em espaços 

públicos das principais metrópoles do país por pessoas que se encontravam “em situação de 

rua” na primeira década dos anos 2000.  

Tal discurso trazia consigo a associação direta de tal fenômeno à violência, 

criminalidade e degradação dos espaços e das pessoas, gerando insegurança e fazendo 

emergir um forte apelo social por ações públicas emergenciais para coibir a presença dessas 

pessoas na paisagem urbana e a proliferação desse fenômeno. Culminou-se assim em um 
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debate frutífero sobre a temática e uma série de políticas públicas não só de segurança, mais 

principalmente de atenção e cuidado assistencial, de saúde e direitos humanos.  

Entretanto, foi na década seguinte que ocorreu um “boom” das produções 

acadêmicas sobre a presença de pessoas vivendo nas ruas, principalmente relacionadas ao 

consumo de substâncias psicoativas. Em revisão de literatura realizada em janeiro de 2017 

por Sicarli e Zanella (2018)239, observou-se um crescimento significativo de produções 

acadêmicas sobre o tema entre os anos de 2013 e 2015, a maioria realizada no âmbito da 

psicologia, saúde pública e serviço social, tendo como tema frequente de intersecção 

questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, em especial o uso abusivo de 

crack. Tal entrecruzamento de temas já era esperado devido ao contexto em que 

ressurgiram as discussões no debate nacional. 

As ciências sociais, por outro lado, manteve na época seu ritmo na produção de 

importantes estudos sobre o tema da vida nas ruas, sem, contudo debruçar-se no tema do 

consumo das drogas como foco principal (salvo algumas exceções). Dado este que também 

foi encontrado em Toledo  et al (2017), em sua revisão de literatura sobre o uso de crack por 

pessoas em “situação de rua”, na qual destaca a concentração de estudos sobre a temática 

no campo da saúde e a necessidade de maior interesse das ciências sociais sobre a questão. 

Estes estudos e suas abordagens trouxeram grandes contribuições para a discussão 

sobre a vida nas ruas, que para além do consumo de drogas, destacaram a situação de 

intensa vulnerabilidade em que se encontravam a maioria dessas pessoas antes mesmo da 

ida para as ruas, a condição de pobreza extrema em uma sociedade capitalista e excludente, 

a sua relação com o envelhecimento, agravos à saúde física e mental, as inúmeras formas de 

violação de direitos e de violências (como a de gênero, do tráfico, policial, institucional, 

entre outras), apontando aspectos interseccional de gênero, raça/etnia e geracional.  

Também pudemos conhecer um pouco mais sobre o cotidiano, interações e relações 

de trocas, itinerâncias e estratégias para lidar como os processos de expulsão, 

desterritorialização e reterritorialização dos espaços públicos, que por sua vez, vem 

                                                      

239
 Revisão desenvolvida a partir de artigos, dissertações e teses encontrados na base de dados dos periódicos 

CAPES com o descritor “população em situação de rua” e publicados entre os anos de 2006 a 2016 (SICARLI E 
ZANELLA, 2018), 
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engendrar um movimento exaustivo diante da ameaça e dissolução dos vínculos afetivos, de 

apoio e proteção (FRANGELLA, 2009; ARRUDA et al, 2018). Juntos, todos esses aspectos 

encontrados vem engendrando um intenso sofrimento e um quadro cíclico de cronificação e 

agudização do estado biopsicossocial destas pessoas (MATTOS E FERREIRA, 2005; 

RODRIGUES, 2009; ROSA e BRÊTAS, 2015).  

Entretanto, grande parte dos estudos encontrados retratam realidades de cidades de 

grande porte, principalmente das regiões sudeste e sul do país. Ainda de acordo com Sicarli 

e Zanella (2018), a maioria das pesquisas desenvolvidas no Brasil está não só vinculada a 

universidades públicas dos estados de São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul, como vem 

abordando principalmente a temática das vidas nas ruas das grandes metrópoles brasileiras 

dessas regiões. Seria, portanto, pelo viés das grandes metrópoles do sul e sudeste que 

conhecemos a vida nas ruas?  

Estes dados poderiam demonstrar que acumulamos um vasto conhecimento sobre a 

temática a partir das experiências de vidas nas ruas em tais realidades, nos fazendo 

questionar até que ponto esses estudos contribuem para compreender o fenômeno em 

cidades de menor porte e/ou de outras regiões do país. Como estas pesquisas, seus 

arcabouços teóricos e contextos socioculturais vêm desenvolvendo um conhecimento sobre 

o tema? Será que tal fenômeno emerge com as mesmas inquietudes e modos de vida nas 

cidades de diferentes escalas? E entre regiões do país? Será que há modos, técnicas e 

instrumentos distintos nesse fazer etnográfico? E na antropologia, qual a sua contribuição 

para a discussão sobre o conhecimento que vem sendo produzido? 

Diante desses e muitos outros questionamentos o presente trabalho tem como 

objetivo apontar alguns aspectos de experiências de vida nas ruas de pessoas que habitam 

espaços públicos do centro de Cabedelo/PB, uma cidade portuária de médio porte localizada 

da região nordeste do país, e com isso observar particularidades e aproximações com o 

conhecimento produzido sobre o tema. Pretende-se assim não só destacar elementos do 

cotidiano, mas também aspectos teórico-metodológicos do fazer etnográfico em tais 

contextos.  

Contudo, esse texto não se trata de uma análise, mas de “problematizar”, ou seja, de 

tornar o tema um problema de investigação. Sendo assim, o que trago são apenas 

elucubrações por meio de alguns aspectos encontrados em uma pesquisa que vem me 
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fazendo pensar sobre a questão. Acredita-se que a presença de pessoas vivendo nas ruas de 

cidades de diferentes escalas guarda particularidades que as distinguem, singularizando-as 

diante das possibilidades e recursos de apoio, renda, proteção, redes de interações e 

sociabilidades e o lugar social que estes podem ocupar, entre outros elementos de seus 

cotidianos. Algo que parece óbvio. Mas, em que medida? Como? Quais os aspectos e suas 

consequências? 

Torna-se assim, necessário o desenvolvimento de estudos que tratem de realidade de 

cidades de diferentes escala e regiões, e com isso, fazer aproximações e estabelecer 

diferenças entre os diversos cenários, acumulando informações, ampliando o conhecimento 

e contribuindo para a discussão e compreensão sobre o tema.  

 

Metodologia 

Como citado anteriormente, o presente trabalho surge como indagações no processo 

de pesquisa de doutorado, em andamento, acerca das diferentes percepções de sofrimento 

e estratégias de bem viver de pessoas que vivem nas do centro de Cabedelo/PB, que vem 

sendo realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade 

Federal da Bahia (PPGA/UFBA). Trata-se uma etnografia de rua, cujo trabalho de campo 

iniciou em outubro de 2018 e vem sendo desenvolvida até o presente momento, utilizando 

de técnicas, meios e métodos de coleta, registro e análise que lhe são próprias, como: 

observação participante em seus espaços de sociabilidade, de trabalho e instituições; 

conversas em grupo e individuais; entrevistas semiestruturadas e não gravadas; grupos 

focais, elaboração de caderno de campo; etc. Entretanto, utilizo como dados 

complementares, experiências com o campo desde 2010, quando ainda atuava como 

psicóloga em serviços da rede pública de saúde e, posteriormente, como antropóloga 

pesquisadora, entre 2014 e 2016240. 

A escolha do centro da cidade de Cabedelo como campo de partida para pesquisa 

etnográfica se deu por 03 motivos. Primeiramente, diante do interesse em compreender as 

                                                      

240
 Pesquisa realizada na cidade de Cabedelo/PB, entre os anos de 2014 e 2016, sob orientação do Prof. Dr. 

Marco Aurélio Paz Tella, cujo título foi: Entre “papudinhos” e “noiados”: uma etnografia sobre o cotidiano e 
sociabilidades em um espaço de consumo de substâncias psicoativas na região central de Cabedelo/PB. 
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vicissitudes da vivência nas ruas em cidade de médio e pequeno porte, em especial do 

nordeste do país. Um outro motivo reside no fato de se tratar de uma cidade portuária, cujo 

porto ativo está localizado no centro da cidade, o núcleo das interações sociais, e que por 

isso reserva especificidades (VASCONCELOS, 2014; HONORATO, 2019). Por fim, por ser uma 

região onde já havia uma certa inserção da pesquisadora que poderia supostamente facilitar 

a inserção no trabalho de campo e o desenvolvimento da etnografia, dispensando assim 

canais de aproximação, como instituições e coletivos que já tenham desenvolvido bons 

vínculos com os grupos pesquisados241.  

Toma-se como os sujeitos de pesquisa, pessoas que se encontram em “situação de 

rua” nas ruas do centro de Cabedelo, ou seja, pessoas que tem a rua como espaço primordial 

das suas relações existenciais: homens e mulheres adultos; de diferentes faixas etárias; que 

trazem uma experiência de vida nas ruas (sociabilidades, fonte de renda, pernoite, processos 

identificatórios, etc); e que concordem em participar da pesquisa242. Entre as, 

aproximadamente, 50 pessoas com as quais venho mantendo contato na região, a pesquisa 

atual vem assumindo 32 interlocutores: aqueles com quem desenvolvi (ou venho 

desenvolvendo) um contato mais regular; que se interessam pela pesquisa; e/ou 

representam a heterogeneidade das pessoas e relações dos que vivem nas ruas da região. 

Há também aqueles que estabelecem importantes papeis no cotidiano local, mesmo a 

frequência não sendo tão regular.  

Para verificar a premissa de que os estudos estão concentrados na região do sul e 

sudeste do país também no campo da antropologia, e fazer algumas comparações com os 

resultados encontrados até na experiência de pesquisa de doutorado, foi realizada uma 

revisão de literatura de artigos dispostos no banco da CAPES, contendo como descritores os 

termos “moradores de rua” e “em situação de rua” no campo da “antropologia”, publicadas 

nos últimos 05 anos. A busca foi realizada dia 06 de setembro de 2019 e teve-se como 

critérios de inclusão, artigos cujos descritores estivessem no título, resumo, palavras-chave 

e/ou objetivos, em qualquer língua. Foram encontrados um total de 26 artigos sobre o tema, 

                                                      
241

 Estratégia adotadas por diversos pesquisadores para inserção em campo de pesquisa.  
242

 Tal delimitação de sujeitos de pesquisa segue observações de Mintz (1984, p.50) acerca da escolha desses 
sujeitos: habilidade para descrever verbalmente seus “arredores, sua cultura e si mesmo; entendimento sobre 
o desenvolvimento da pesquisa por meio de experiências anteriores ou não; e simpatia mútua” 
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os quais foram lidos e analisados resumos, palavras-chave e considerações finais para 

verificação da temática geral e sua relação com a questão da vivência nas ruas por sujeitos 

adultos em situação de rua.  

Destes 26 artigos, constatou-se que: 03 continham data de publicação anterior a 

2009, tendo dez anos ou mais de sua produção e fora do critério de inclusão exposto acima; 

01 corresponde a editorial de uma revista, cujos artigos em antropologia não abordam a 

temática; 02 trata-se de resumos de livro, cujo tema principal é o envelhecimento e ou 

etnografias em instituições; 01 compreende projeto de curso em antropologia; 05 não 

compreendem ao universo da pesquisa, como experiência de pesquisas em intercâmbios e 

fronteiras, práticas de cuidados de feirantes em unidade de saúde, medidas de reparação e 

eficácia sócio jurídica da Corte internacional de Direitos Humanos, cultura urbana 

relacionada ao movimento hip-hop e a identidades de jovens e relações de santidade, 

devoção e patrimonialização em uma igreja católica. Há ainda um artigo que aborda a 

infância e adolescência em situação de violência sexual no campo da saúde, 01 que trata da 

atuação do profissional da assistência social, 01 experiências de doença mental em uma 

cidade, 01 acerca do tema da modernidade e pós-modernidade e 02 revisões de produção 

acadêmica e literatura sobre o uso do crack.  

Estes 06 últimos trabalhos foram lidos na íntegra para verificação da possibilidade de 

contribuição para o tema, contudo foi constado em 04 destes a não relação direta com o 

tema investigado e critérios de inclusão. Dessa maneira, foram descartadas pelo critério de 

exclusão 16 pesquisas, seja por não compreender o corte temporal, não trazer a expressão 

em “situação de rua” ou “moradores de rua” no título, resumo, palavras-chave, objetivos e 

considerações finais, e/ou por não corresponderem ao tema geral da pesquisa.  

Dos 10 artigos restantes, 07 correspondiam aos critérios de inclusão e efetivamente 

traziam a questão da vivência nas ruas, sendo 01 deste acerca da infância e adolescência. Já 

os outros três artigos (sendo 02 que abordavam o tema do consumo de crack como objetivo, 

e 01, que trata da experiência da loucura de pessoas assistidas em serviços públicos abertos 

e comunitários), apesar de não conterem as expressões de busca em seus títulos, resumo, 

palavras-chaves e considerações finais, contemplam o tema da vivência nas ruas a partir das 

trajetórias biográficas de seus interlocutores, permanência nas ruas, circularidade pela 

cidade e sociabilidades marginais às convenções da ordem, da família, do trabalho e vida 
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sedentarizante, seja por aquelas pessoas usuárias de drogas ou que possuem transtornos 

mentais, trazendo em parte no corpo do texto a experiência de viver em “situação de rua”, 

portanto fazendo parte do universo da pesquisa.  

 

Prelúdio: “O retirante explica ao leitor quem é e a que vai” 

O município de Cabedelo/PB está localizado no Estado da Paraíba, região Nordeste 

do Brasil. Seu nome, Cabedelo, advém de sua topografia, significando “pequeno cabo” ou 

faixa e cabeça de areia que se forma na foz de um rio. Sendo assim, trata-se de uma cidade 

litorânea, margeada pelo oceano Atlântico a leste e norte, pelo Rio Paraíba a oeste e pelo 

Rio Jaguaribe ao sul. Uma cidade de hábitos provincianos, com uma história sociocultural, 

econômica e política marcada pela presença de suas águas, tendo a sua localidade como 

ponto de defesa, ancoradouro natural, via de transporte e interiorização do Estado, fonte de 

alimento e renda para sua população, desde sua fundação em 1585, e mais recentemente, 

tendo o turismo como mais um potencial.  

Foi pela sua geografia que ela se tornou região portuária do Estado243, tendo seu 

porto construído no centro da cidade em 1935, atraindo empreendimentos, atividades e 

pessoas em seu entorno. Atualmente, a cidade faz parte da Região Metropolitana da capital 

paraibana João Pessoa, juntamente com mais 11 municípios, e com a capital possui intenso 

nível de conturbação244, estabelecendo com esta estreito laço econômico e social. Apesar de 

não se constituir um grande polo urbano, como centro de uma região metropolitana, 

Cabedelo vem sendo atrativo para uma significativa quantidade de pessoas, entre elas 

pessoas que por diversas razões passam a viver nas ruas do centro da cidade. 

A cidade teve para ano de 2019, a estimativa de 67.736 mil habitantes, sendo assim, 

um dos 325 municípios brasileiros com população entre 50 e 100 mil habitantes, 

considerados de médio porte (IBGE, 2019)245. Atualmente, ela tem registrado em Centro de 

Referência em Assistência Social para População em Situação de Rua (CENTRO POP) 

aproximadamente 260 pessoas, entre homens e mulheres adultos vivendo nas ruas da 

                                                      
243

 Construção do porto em 1935. 
244

 Fenômeno urbano quando cidades limítrofes se expandem compondo um único núcleo urbano (CEZÁRIO, 2015; LIMA, 
2017) 
245

 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=destaques 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=destaques
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cidade, segundo dados oferecidos pela Secretaria de Ação Social do munícipio246. Todavia, 

tais dados são imprecisos devido à extrema dificuldade operacional de categorizar e 

contabilizar informações censitárias desta população, sendo, portanto, este número 

subestimado (IPEA, 2016)247. 

Mesmo Cabedelo não tendo surgido em consequência do porto, este equipamento 

urbano veio a ocupar um lugar central na dinâmica e desenvolvimento da cidade (PAZ, 

2016). Para se ter uma noção, o porto de Cabedelo teve intensa movimentação de suas 

atividades até o ano de 1963, chegando a ocupar a 12º posição entre os portos brasileiros, 

segundo Pancsó, em CAVALCANTI et al (1996), e até pouco tempo atrás, o segundo maior 

PIB do Estado248. Tais dados são indícios do papel econômico e social que o porto assumiu na 

cidade e, consequentemente, de forte influência nos modos de vida local, principalmente, 

pelo poder atrativo em decorrências dos investimentos nas estruturas da cidade para 

atender tal atividade, como transporte ferroviário ligando as principais cidades do Estado, 

indústrias, armazéns, energia elétrica, água encanada, estradas, etc249. Por manter sua 

relação com um porto ativo e localizado em seu centro, a cidade de Cabedelo se constituiu, 

portanto, na justaposição e imbricação entre ambas as estruturas (cidade-porto).  

Sabemos que cidades com tal potencialidade portuária são marcadas por relações 

peculiares que as diferenciam das cidades sem porto e dos portos sem cidades (DUCRUET, 

2008), pois estas se desenvolvem em uma relação historicamente simbiótica, mantendo uma 

interdependência física e funcional entre o porto e o tecido urbano. Ou seja, sem fronteira 

entre as duas estruturas, compartilhando e reproduzindo características urbanas, 

econômicas e socioculturais identitárias a partir dessa trajetória comum e íntima 

                                                      
246

 Dados fornecidos no mês de setembro de 2019. 
247

 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/26102016td_2246.pdf 
248

 Atualmente, o porto se constitui como local e de pequeno porte, ocupando 31º posição no ranking dos portos 
brasileiros, atendendo apenas 08 estados da federação em transições internacionais, e com movimentação concentrada no 
setor de alimentos e bebidas (IPEA, 2009). A cidade, em decorrência do retraimento das atividades portuárias, perdeu seu 
posto no ranking do PIB, ocupando seu terceiro lugar (IBGE, 2019). 
249

 Ducruet (2008) nos chama atenção para essa característica de centralidade, modalidade e reticularidade da relação 
entre cidade e porto. A centralidade seria o caráter de ponto nodal que assume o porto em uma rede de relações em seu 
entorno, como indústrias, refinarias e todo um complexo de atividades da que constitui a região portuária, cujas atividades 
econômicas expressariam um grau de complexidade funcional, conferindo-lhe um poder de atração e de geração de fluxo. 
Já a nodalidade seria o que este autor chama de “situações de encruzilhadas” nessas redes, os pontos de intersercção, 
enquanto a reticularidade seria a propriedade de um local ou espaço para criar a rede ou fazer parte de uma rede 
(DUCRUET, 2008). Isto poderia ser pensando não só em termos econômicos, mas também culturais, devido ao impacto que 
tais características atuam no modo de vida dos citadinos dessas cidades portuárias. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/26102016td_2246.pdf
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(VASCONCELOS, 1996; MATIAS, 2018, HOYLE, 1997), mantendo um jogo de interação, 

complementariedade e interligação.  

Assim, o processo de urbanização e modernização de Cabedelo deu-se em 

consequência desse investimento realizados por governantes e dirigentes na área portuária. 

É interessante notar que o significante “porto” na cidade de Cabedelo parece transbordar a 

sua função econômica. Ele desliza para a noção de fluxo e ancoragem que marcam a história 

do lugar. Um lugar de movimento contínuo, de entrada e saída, fluxo intenso, constante 

circulação de pessoas e produtos, principalmente no centro da cidade, onde está localizado. 

Ao mesmo tempo, um lugar de se fixar, estabelecer raízes, de ancoragem para uma 

significativa quantidade de pessoas advindas de outros bairros e cidades, que decidiram se 

estabelecer na região, atraídas pelas suas atividades econômicas e condições socioculturais.  

É nesse sentido que o porto se insere na constituição da cidade, intensificando as 

relações já existentes, ampliando seu caráter de convergência do processo de modernização, 

industrialização e desenvolvimento, e também de dispersão e ampliação para outras regiões 

da cidade. Foi, principalmente, a partir do investimento no porto até a década de 70, toda 

uma rede de atividades em seu entorno e obras infraestrutura, e ao mesmo tempo, pelo seu 

potencial turístico de uma cidade de veraneio, que oferece entretenimento e tranquilidade 

de suas praias, que Cabedelo passou a ocupar um lugar ambíguo. Ou melhor, de fronteira 

entre um “município-dormitório” e um centro urbano atrativo.  

Os chamados “municípios-dormitórios” seriam aqueles caracterizados por se 

localizarem em regiões periféricas das grandes metrópoles, “exportando” sua gente para o 

centro da urbe (geralmente a capital do estado), sendo ocupada especialmente como 

moradia e pernoite.  Já o um grande centro urbano é aquele abriga grandes empresas, órgão 

públicos, uma diversidade de equipamentos comerciais e de lazer, que tanto atrai as pessoas 

em busca de acessar e usufruir de bens, serviços e desses equipamentos urbanos (de renda, 

saúde, educação, cidadania, lazer, etc.), “importando” a população dos pequenos municípios 

circunvizinhos (IPEA, 2015, p.19).   

Além disso, como bem sabemos os grandes centros urbanos, pelo seu poder de 

atração, recebem fluxos migratórios constantes de pessoas de diferentes origens. Entre elas, 

há uma parcela da sociedade que se encontra em situação de vulnerabilidade social ou em 

relação pendular quanto à questão salarial, que vão em direção a essas cidades em busca de 
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melhores condições de vida. Faz parte desse contingente também àqueles que já se se 

encontravam em situação de rua (IPEA, 2015, p.19). O mesmo vem ocorrendo com 

Cabedelo. 

Se este processo de deslocamentos possibilita acesso a certos serviços e 

oportunidade de trabalho e renda para uns, infelizmente os níveis de vulnerabilidade 

socioeconômicos não diminuem para muitos. Podemos facilmente observar isso na 

historiografia dos pobres/vulneráveis brasileiros, desde a migração dos negros libertos pós-

abolição da escravatura, os retirantes das secas do interior do Nordeste, o contingente de 

pessoas chegando às cidades diante da promessa de uma vida moderna que veio com a 

urbanização e a industrialização, e assim por diante, até aos dias atuais. Além disso, a ideia 

desenvolvimentista para o Brasil, que estava no cerne da construção do porto de Cabedelo, 

mostrou-se concentradora de suas riquezas e perverso para a população mais pobre 

(GRANADO, 2010).  

Ao crescer as cidades, cresce também a desigualdade social. Como resultado desse 

movimento, grande parte da população passou a viver em situações de grande 

precariedade, e o que já era existente em todo território nacional desde a sua colonização, 

império e república Velha, só fez aumentar diante dessa destituição engendrada pela 

racionalidade desenvolvimentista / industrial / modernizadora (CÂNDIDO, 2006). Como 

consequência disto, observa-se que são nas maiores cidades onde está a maior concentração 

de pessoas em situação de rua no Brasil: “Quanto maior o município, maior a tendência 

deste de ter moradores de rua” (IPEA, 2016, p. 18). Dos estimados 101.854 sujeitos, índice 

este que seria o mais recente número sobre a quantidade de pessoas vivendo em situação 

de rua no Brasil, ¾ estariam habitando cidades de grande porte, com mais de 100 mil 

habitantes (IPEA, 2015) 250.  

Ainda segundo o IPEA (2015), 40,1% dessas pessoas estariam em municípios com 

mais de 900 mil habitantes e 77,02% habitavam municípios com mais de 100 mil pessoas. 

Provavelmente resida aí um dos motivos pela concentração de estudos sobre a questão da 

vivência nas ruas nas regiões sudeste do país. Em revisão de literatura de artigos dispostos 

                                                      

250
 População brasileira, segundo site do IBGE. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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no banco da CAPES, contendo como descritores os termos “moradores de rua” e “em 

situação de rua” no campo da “antropologia”, publicadas nos últimos 05 anos, observa-se 

exatamente o mesmo perfil: uma concentração de pesquisas realizadas em instituições 

federais do sul e sudeste, assim como em seus campos de investigação. A maioria aborda 

cidades com mais de 100 mil habitantes localizadas nessas regiões do território brasileiro 

(CLAUDINO, 2015; FERNANDES, 2015; ARRUDA et al, 2018; GOMES et al, 2018; LEMÕES, 

2014, 2019). 

Encontrou-se pesquisas realizadas em 04 cidades da região sul, das quais 03 pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 01 pela Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel). Encontramos também 04 estudos desenvolvidos em cidades do sudeste, 

sendo 01 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), 01 pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 02 pela Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/FIOCRUZ). Por fim, temos apenas 01 dos trabalhos com campo de pesquisa cidade do 

nordeste do país, em Fortaleza/CE, e vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC). Estes 

dados demostram uma concentração de pesquisas em instituições federais do sul e sudeste 

do país, assim como seus campos de investigação.  

Todavia, a presença de pessoas vivendo nas ruas das cidades não é um fenômeno dos 

grandes centros urbanos. O IPEA ainda mostra que nos municípios menores, com até 10 mil 

habitantes, há porcentagem de 6,63%, contudo, não aponta dados sobre os municípios de 

médio porte. Assim, seria necessários estudos que tratem de realidades particulares de 

cidades de diferentes escalas e de outras regiões do país. 

 

Discussão acerca dos primeiros resultados 

Como o porto de Cabedelo foi construído no centro da cidade, na parte mais antiga 

da cidade, esta passou a ser o lócus da vida urbana, e atualmente estão lá situados os 

principais equipamentos urbanos, como o Porto e sua região portuária, o Mercado Público, 

região comercial e de prestação de serviço, órgãos públicos administrativos, de assistência, 

saúde e cidadania, além de instituições religiosas, entretenimento e lazer, também 

abrigando uma região de boemia. Portanto, o centro da cidade tornou-se uma região 

bastante frequentada, de fluxo intenso de pessoas, mercadorias e substâncias, marcado pela 

heterogeneidade das interações e trocas constantes.  
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Ao longo dos anos, a região do centro se constitui, portanto uma mancha comercial, 

administrativa-assistencial e de lazer da cidade (PAZ, 2016), e consequentemente, tornou-se 

também ponto de encontro e sociabilidade das pessoas que adotam uma vida nas ruas, seja 

ela de forma integral (numa condição também de pernoite) ou aquelas que permaneciam 

por longos períodos desenvolvendo uma relação intensiva com o espaço — como aqueles 

que participavam de sociabilidades em torno do consumo de substâncias psicoativas, como a 

bebida alcóolica e a pedra de crack. Lá se tornou assim um lugar onde é possível o 

estabelecimento de relações de trocas e recursos de apoio e proteção para as pessoas que 

vivem nas ruas, como fonte de renda, alimentação, segurança, entre outros.  

A maioria dos sujeitos que habitam aa ruas da região é constituída de homens, não 

brancos (16 se declararam pardos), com idades entre 26 e 65 anos aproximadamente, de 

baixa escolaridade, consumidores crônicos da bebida alcóolica, em especial a cachaça. A 

grande maioria, 15 (quinze), é natural da própria cidade, tem parte da família ou mora nela 

há décadas. Tais dados podem insinuar uma relação próxima com o espaço da rua e relações 

lá estabelecidas e/ou uma vinculação gradativa antes mesmo à rua como lugar de vivência 

integral.  

Contudo, chamo a atenção também àqueles advindos de outras cidades que se 

estabelecem temporariamente em Cabedelo em busca de melhores condições de vida, 

renda, segurança ou algum tipo de benefício. Vale salientar que há trabalhadores sazonais 

que circulam em determinadas cidades em busca de renda temporária (artesões, por 

exemplo) e outros que diante do desemprego, sofrimento psíquico, pendências com a justiça 

e ameaças à vida tiveram que se deslocar e buscar as ruas de Cabedelo como lugar habitar 

circunstancial. Totaliza-se 06 destes como interlocutores até o momento, entre muitas 

outras pessoas com as quais tive contato, sendo que 02 se autodenominam como 

“andarilho”.  

Podemos observar que há aqui uma distinção entre os que são de origem local, ou 

melhor, nas palavras de um dos interlocutores, os “daqui”, e os “de fora”. Tais termos são 

usados para diferenciação e hierarquização das relações locais. Os considerados “daqui” são 

pessoas conhecidas, que estabeleceram relações ao longo dos anos ou possui uma 

familiaridade pelo lugar social que ocupam, seja pelas redes de trocas, sociabilidade, apoio, 

trabalho e proteção construídas localmente, como pelo parentesco familiar aos quais 
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pertencem. É sempre filho, pai ou irmão de alguém e/ou identificado pela atividade que 

desenvolve no local. A ideia de anonimato e invisibilidade parece então ser diluídas nessas 

experiências de vida na rua. 

Tais categorizações revelam também que para maioria há uma proximidade com o 

território, construído ao longo dos anos, alguns desde a infância, sendo a ida para as ruas um 

movimento de continuidade e familiaridade com o local. “Eu ficava por aqui e aqui eu 

fiquei”, relata um dos interlocutores, que desde os 12 anos frequentava o local. O lugar da 

rua aparece em várias histórias de vida e trajetória nas ruas como um lugar de extensão da 

casa, não só local de brincar ou de ficar sob as vistas de uma vizinha ou parente próximo, 

mas também experimentar aventuras, fonte de renda e exercício de masculinidade quando 

atingia a adolescência.  

O bairro e vizinhança tornaram-se espaços de estar, de aprendizados, de convivência 

e principalmente, ampliação do mundo por meio da construção de redes de afeto, 

solidariedade, apoio e proteção espalhados pela rua, bairro e vizinhança, em contraposição 

ao local restrito da casa. Poderíamos dizer que para algumas dessas pessoas o lugar da rua 

surge como um espraiamento da rede de relações, mas também na constituição de si diante 

do mundo, por meio de uma relação visceral com a rua antes mesmo de tê-la como suporte 

integral na condição de vida “em situação de rua”.  

O Lugar da rua se torna para muitos um modo de ver e se perceber no mundo, 

servindo de suporte identificatórios, pertencimento e de reconhecimento, não só associado 

à ideia de carência e busca de fonte de renda, ou mesmo fuga de situações de violência, usos 

de drogas e desamparo, como bem alertado em muitos estudos sobre tal fenômeno. Assim 

temos a rua como local para suprir a carência sociocultural e afetiva em que muitos se 

encontram, e também fonte de experimentações, desenvolvimento da autonomia, 

liberdade, convivência com a heterogeneidade, em um movimento constante de retirada na 

busca de um bem viver, de fluxo e itinerância, lugar de fuga e ampliação da própria 

existência.  

Como citado anteriormente, outro aspecto que aparece como elemento marcante da 

dinâmica local está aquele relacionados com o trabalho, fonte de renta e auto sustento. Há 

aqueles que desenvolvem atividade guarda e lavagem de carros, descarga de produtos da 

feira, frete, comercialização de peixe, entre outras atividades de prestação de serviços e 
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trocas de “favores”, outros possuem aposentadoria ou recebem benefícios assistências. Há 

também a prática da “mendicância”, aqueles que desenvolvem pequenos furtos e alguns 

que dependem da ajuda dos pares.  

Essas atividades se mesclam na rotina de muitos, contudo tais elementos também 

servem de distinção, aproximam aqueles de atividades, interesses, moral e crenças comuns 

em redes de solidariedade e sociabilidades, e gerando conflitos com aqueles que se 

distanciam, principalmente frente às práticas do trabalho “honesto” e das práticas ilícitas, 

em categorizações como “homens de bem” e “bandidos”. Há também a distinção entre 

aqueles que conseguem seu auto sustento e aqueles que dependem da caridade alheia, este 

último visto como “filão”. 

Quanto ao gênero, observam-se 07 mulheres, sendo 04 delas companheiras de algum 

interlocutor masculino. Uma das mulheres é a única pessoa que consome exclusivamente 

cerveja, alegando não beber cachaça nem fazer uso do crack no momento. Observa-se assim 

que há distinções entre as pessoas a partir do tipo de substância psicotrópica consumida, 

práticas e representações relacionadas a elas. A extensa faixa etária dos interlocutores 

demonstra uma variedade de tipos de interesses, práticas, interações e trocas locais, que por 

sua vez apresentam territorialidades e códigos de pertencimentos distintos e conflitos entre 

os grupos na dinâmica local.  

Podemos destacar como práticas relacionadas à faixa etária e ao consumo da cachaça 

e do crack a vivência na rua por homens (e mulheres companheiras) de meia idade que 

passam o dia em sociabilidades e atividades de renda consumindo cachaça aos arredores do 

mercado público municipal, alguns destes denominados de “papudinhos”. Outro grupo 

poderia ser caracterizado por aqueles mais jovens, com menos de 35 anos, que tem o centro 

da cidade como local de sociabilidades, consumo e comercialização de outras substâncias 

psicoativas, em especial o crack. Alguns deste envolvidos com práticas ilícitas como fonte de 

renda, aventura e exercício da masculinidade. Entre estes estão os considerados “noiados”. 

Vale salientar que todas estas categorias não acontecem de forma estanque, separadas. Elas 

são entrelaçadas entre si e guardam consigo diversas crenças e morais acerca de um 

conjunto de características, ora auto atribuída e ora atribuídas aos outros. Uma melhor 

análise será dedicada a estas categorizações sobre os tipos de vivência e práticas locais. 
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Desses 32 sujeitos interlocutores, 17 se encontram em “situação de rua”, alguns 

passando o dia nas ruas do centro, outros frequentando regularmente o Centro de 

Referência à População em Situação de Rua (CENTRO POP) e/ou outras instituições, e que 

pernoitam nas ruas, barracos improvisados ou albergues251 da cidade. Os outros 15 alegam 

morar em residência de com familiares, apesar de permanecerem diariamente os três turnos 

nas ruas da região e/ou passarem por longos períodos (dias, semanas e meses) pernoitando 

em espaços públicos do centro, retornando para casa esporadicamente e logo retornando às 

ruas. Apesar de alegarem a moradia de familiares, estes desenvolviam uma relação intensa 

com a rua, principalmente aqueles que fazem uso contínuo de substâncias psicoativas (SPA), 

trabalhadores informais da rua (vigia de carros, os que fazem bicos na feira, comerciantes de 

produtos e substâncias ilícitas), entre outros. 

Além disso, muitos interlocutores estão em uma constante oscilação em estar ou não 

“em situação de ruas”, sendo uma difícil tarefa caracterizá-los por meio da noção de 

residência fixa. A fixidez do habitar parece não fazer parte de seus cotidianos, já que este é 

circunstancial, como veremos do desenvolver da pesquisa. Desse modo, o habitar as ruas vai 

além da categorização estática do ato de morar ou estar situacionalmente nas ruas, mas de 

viver, como meio, local e interesses condizentes com sua forma de existência, em um 

movimento constante de idas e vindas. 

Alguns dos interlocutores (03) possuem uma relação diferenciada, que vale a pena 

expor. Um senhor aposentado e de certo status social, que participa regularmente da 

sociabilidade desse grupo, mas não tão frequentemente, compartilhando da cachaça: “Esse 

aí só porque é de família importante, é aposentado e tem dinheiro, se acha melhor que os 

outros *...+”, “mas ele é direito, merece respeito *...+ é gente daqui.” (DIÁRIO DE CAMPO 

10/04/2019). Outro trabalha com passeios turísticos e entretenimento, e apesar de não 

consumir bebida alcóolica, permanece junto a um dos grupos de pessoas que vivem em 

situação de rua. E há, entre estes interlocutores, um suposto fornecedor de crack na região, 

que apesar de participar das relações locais, não têm presença regular, mas atua 

diretamente na dinâmica local e no desenvolvimento da pesquisa.   

                                                      

251
 No município não há albergues públicos, mas há casas que abrigam pessoas vulneráveis, tanto através de 

projeto religioso de caridade como em troca de pagamento com benefícios assistências.  
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Apontamentos finais 

Vimos que quanto maior a cidade, maior o número de pessoas que vivem em 

“situação de rua”. Por outro lado, sabemos que a sociedade vem ao longo dos anos lançando 

mão de projetos de intervenção e controle desses corpos, tanto pautando-se na atenção 

assistencial e de saúde para promover o mínimo de bem estar ou com projetos que visam a 

saída definitiva dessas pessoas das ruas, como também medidas de expulsão, higienização 

dos espaços e eliminação de suas presenças a todo custo. Ambas as estratégia e objetivos de 

enfrentamento ao fenômeno estão alicerçadas em tecnologias de seleção, categorização, 

separação e imobilização dos seus corpos que são apropriadas pelo Estado de formas 

específicas. E isso não é algo novo, aparece como medidas de enfrentamento desde a 

sociedade feudal, passando pelo mercantilismo, pela sociedade industrial moderna ao 

momento contemporâneo assentado em uma sociedade “global”, e cujas estratégias 

adotadas para produzir ordem diante de mobilidades suspeitas variaram de acordo com as 

condições materiais e políticas específicas de cada momento histórico particular (WEBER e 

BOWLINGE, 2008).  

Alguns desses artifícios de controle estão presentes nos dias atuais nas políticas de 

bem estar social, saúde e justiça, como a demarcação de limites de pertencimento e criação 

de leis, determinando quem pode ou não acessar tais benefícios, serviços e direitos, assim 

como a destinação de espaços especializados onde são aceitáveis suas presenças. Esses 

espaços tanto vem servido como local de exercício de controle dos seus corpos como visam 

a retirada dessas pessoas dos espaços públicos da cidade, nem que seja apenas em horário 

comercial (quando há maior fluxo de pessoas circulando pelo meio urbano) ou até com a 

internação por longos períodos em instituições, como hospitais psiquiátricos, comunidades 

terapêuticas, prisões entre outros.  

É nesse sentido, que alguns autores trazem uma contundente crítica aos 

mecanismos, estratégias e táticas de poder/saber que vem atuando nos modos de vidas 

daqueles que habitam as ruas da cidade, em especial às políticas públicas no campo da 

saúde. (ROBERTO, 2016; CARNEIRO, 2016). É por meio do saber biomédico e discurso 

político de vigilância e controle contínuo sobre esses corpos que a Saúde vem atuando como 

um eixo articulador da gestão dos pobres, através não só da noção de práticas de saúde e 
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higiene, ditando e estabelecendo padrões de normalidade (o que são ou não corpos e 

hábitos saudáveis), mas também atuando como dispositivo que diz quem pode ou não 

trabalhar (quem é ou não apto ao trabalho) e regulando a presença desses corpos nos 

espaços públicos.  

Se temos a premissa de quanto maior a cidade maior a “população em situação de 

rua”, poderíamos supor que haveria nas grandes cidades uma maior rede de serviços e 

medidas voltadas a esta população. Contudo, isto nem sempre é uma realidade. Apesar das 

políticas públicas de atenção a este fenômeno se embasarem na quantidade de pessoas 

vivendo nas ruas para abertura e implementação de projetos, serviços e estratégias de 

cuidado em assistência, saúde e segurança, isso não significa que haja de fato maior 

cobertura e cuidado a estas pessoas. O que poderíamos afirmar é apenas que nos municípios 

de pequeno e médio porte não conseguem implementar e serviços por não atingirem a 

população mínima estabelecida pelas políticas, salvo exceções, sendo tal assistência 

absorvida pelos demais serviços da rede.  

Assim observa-se nas cidades de menor porte a rede de apoio desta população em 

situação se encontra principalmente na própria comunidade, na vizinhança, nos pares e 

entidades religiosas. Em Cabedelo, por exemplo, não encontramos a presença de entidades 

não governamentais de redução de danos que atuem diretamente no centro da cidade, nem 

as chamadas equipes de consultório na rua. Só no final de 2018 que foi implantada um 

centro de Referência em assistência Social para a população em situação de rua, o Centro 

POP. É no estabelecimento de redes comunitárias de afeto, apoio e proteção que as pessoas 

encontram a assistência necessária para sua produção de vida, utilizando dos serviços 

públicos quando esta rede comunitária não governamental não tem os recursos e suporte 

necessários para determinadas demandas. Um dos interlocutores, ao relatar um 

acontecimento disse: “Ele passou mal aqui, coloquei na ambulância de pobre, sabe 

ambulância de pobre? O carro da feira. Aí coloquei ele e levei para o hospital”.  

Outro ponto de destaque está no fato de que para os que são “daqui”, aqueles que 

se sentem pertencentes ao local e que tem uma rede sólida de apoio, certos regimentos 

institucionais não fazem sentidos a suas existências nas ruas, principalmente diante dos 

protocolos, normas rígidas, modelo de vida sedentarismo, temporalidades e espacialidades 

distintos, exigência de abstinência, entre outros. Muitos veem a permanência em 



712 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

instituições como ameaça a suas liberdades individuais e autonomia, mesmo que admitam a 

necessidade em situações circunstanciais ou para determinadas pessoas, de tutela e 

dependência dos agentes estatais para conseguir atendimentos em saúde, benefícios 

assistenciais e reconhecimento de direitos. Como nos esclarece um dos interlocutores: “pra 

quê ficar no pop se tudo que eles fornecem eu tenho aqui. Comida e banho eu consigo na 

rua, e ainda tem a cachacinha!”. Outro diz: “como vou trabalhar se eu ficar o dia lá”. Ainda 

aponta outro: “O caps só serve pra humilhar o cara. Eu faço minha vida na rua”. 

Trata-se, portanto, de corpos desejantes, criativos e adaptáveis e por isso mesmo que 

reivindicam seu lugar na rua, o direito de “ficar” na rua, ou melhor de autonomia nas suas 

mobilidades, inclusive levando para o centro da cidade a margem, numa tentativa de incluir-

se na cidade e usufruir de sua centralidade, serviços e benefícios. Assim, para muitos, a ida 

para rua, nesse contexto de pequenas e média cidades e dentro de um espectro restrito de 

possibilidades e opções diante da desigualdade social que marcam a história de vida de 

algumas dessas pessoas, podem significar, em sua busca pelo bem viver, uma solução 

possível.  

Esse corpo, então marcado pela falta (que algumas teorias essencialistas sobre o 

fenômeno vieram a construir), desloca-se para um corpo que deseja, ultrapassando a 

retórica da falta para uma retórica da resistência, agência e criatividade, tendo a rua como 

um lugar de potência em suas existências. Esse corpo desejante, não em falta com a 

sociedade, é aquele que movimenta em um saber–fazer-viver que lhe é próprio para assim 

usufruir da cidade. É nesse sentido que se fala em um direito à rua, de estar na rua. 

A proposta deste texto não apenas de trazer alguns elementos para pensar outras 

formas de apreender a vivência na rua, não desconsiderando o conhecimento até produzido, 

mas somando, ampliando, dando lugar a diversos pontos de vistas, de forma ética e 

comprometida com as experiências de determinados grupos sociais. As leituras poderiam ser 

múltiplas e há muitos pontos a serem abordados aqui e que não foram explorados nesse 

momento.  Trata-se apenas de uma tentativa de chamar a tenção para a produção de 

conhecimento sobre o tema em distintas realidades, em especial pensar a cidade e a vida 

nas ruas em contexto de cidades de pequeno e médio porte do nordeste brasileiro. 
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TRANSIÇÕES DE VIDA: DA METRÓPOLE À (RE)CONEXÃO COM A NATUREZA 
 

Stephanie Ferreira Sacco252 
 
Resumo 
Na contramão da tendência global de rápida urbanização, alguns sujeitos escolhem mudar seu estilo de vida, e 
saem de grandes metrópoles que para viver em cidades pequenas ou em zonas rurais. Esse artigo apresenta os 
principais caminhos dessa transição de vida e explora a transição de duas interlocutoras que saíram de São 
Paulo, e moram hoje na Chapada Diamantina (BA) e em São Bento do Sapucaí (SP). Uso as quatro fases do 
drama social de Victor Turner (TURNER, 2008) como ferramenta teórico metodológica para buscar o que 
motiva e como se da essa transição de vida. 
 
Palavras-chave: Transição de vida; Drama social; Metrópoles, consumo, natureza 

 

Uma sexta feira de sol, um dia que já começa com uma sensação de tempo diferente 

do que estou acostumada. Levanto-me, converso sobre o sonho que tive com amigos. 

Discutimos sobre como somos urbanos, e sobre nosso medo de aranhas e do mato pela 

noite. É nesse ambiente que escrevo esse artigo – uma casa-container no município do 

Conde, na Paraíba, a cerca de 25km de João Pessoa, em um terreno à 600m da praia de 

Coqueirinhos. A casa-container não tem nenhuma casa vizinha, e quando se chega de carro, 

pelas trilhas de areia entre a mata, é quase impossível percebe-la. 

Essa casa é propriedade de Tainah e Fabio, casal de paulistanos que passaram por 

uma transição de vida – decidiram sair da cidade grande para viver mais próximos a 

natureza, e com um estilo de vida menos consumista, em uma percepção de tempo 

diferente daquela da grande cidade, ditada pelo relógio do capitalismo. Esse artigo trata 

justamente sobre essa transição de vida, pela qual passaram Tainha e Fábio. Venho 

estudando esse tema desde 2017253, tanto pela curiosidade que me despertou ver ano atrás 

ano amigos e conhecidos tomando essa decisão que pode ser entendida como radical para 

alguns sujeitos urbanos, tanto por um desejo meu de também passar por uma transição 

similar. Sendo assim, nenhum lugar poderia ser mais inspirador para escreve-lo do que onde 

estou.  

                                                      

252 Discente do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da 

Paraíba. E-mail: stephaniefsacco@gmail.com 
253

 Comecei esse estudo durante a Pós-Graduação em Sociopsicologia que cursei na Fundação Escola de 
Sociologia de São Paulo de 2017 a 2018. No ano de 2019 comecei meu campo exploratório no mestrado em 
antropologia da UFPB, dando continuidade ao projeto realizado em 2017-2018 e me preparando para a 
pesquisa de campo em profundidade que será executada em 2020. 
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Apesar da inspiração, nesse artigo não conto a história de Tainah e de Fabio, porque 

com eles estou apenas começando o processo de pesquisa. Mas conto a história de Daniela 

e Luiza, duas mulheres que tiveram coragem de deixar suas vidas em São Paulo para viver 

próximas a natureza, com menos consumo, fora dos padrões que lhes foram impostos ao 

longo da vida. Antes de chegar às suas histórias, contextualizo o que chamo de transição de 

vida, e trazendo os principais caminhos que minhas e meus interlocutores encontram para 

realiza-la, criando alguns tipos-ideais do que encontrei em campo e em minha exploração 

etnográfica254 até esse momento da pesquisa. Em seguida, com o apoio da teoria de drama 

social de Victor Turner (TURNER, 2008) conto duas histórias de transição em detalhes – a de 

Daniela e de Luiza passando pelas dores, belezas e metamorfoses da transição. 

 

A Transição de Vida 

Chamo de transição de vida o processo pelo qual passam pessoas que estavam 

inseridas em um estilo de vida urbano que decidem, na contramão das tendências globais de 

rápida urbanização255, deixar de viver em grandes cidades. Essas pessoas se mudam para 

cidades pequenas, muitas vezes em zonas rurais, em busca de contato com a natureza, 

conexão espiritual e uma recusa ao estilo de vida capitalista da grande cidade, regida pelo 

trabalho como elemento central da vida e pelo consumo.  

Esse movimento não é novo - tivemos pelo menos duas ondas análogas no passado: a 

primeira no começo do Século XIX, tendo seu auge na "Primavera dos Povos" em 1848, 

                                                      
254

 Entre março e novembro de 2019, nove pessoas que passaram por uma transição de vida participaram de 

minha pesquisa de campo exploratória. Seis delas passaram por uma entrevista – que por vezes foi ao-vivo, e 

por outras foi via vídeo conferência devido a distância, e com as outras três tive a oportunidade de conviver 

durante alguns dias. Também participei de um evento na Casa de Mulheres, promovido pela Prefeitura 

Municipal do Conde, na Paraíba, onde realizarei minha pesquisa de campo em 2020. Entre 2017 e 2018 analisei 

artigos na internet, blogs e redes sociais de pessoas que passaram ou passam pela transição. 

255
 Segundo a revisão de 2018 do World Urbanization Prospects das Nações Unidas, hoje 55% da população 

mundial vivem em zonas urbanas, e projeta-se que 68% dos mais de 8 bilhões de Homo Sapiens viverão em 

grandes cidades no ano de 2050. Informação disponível no resumo do relatório 

em:https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf 
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inspirada pelo que Engels chamou de "Comunismo Utópico", e a segunda o movimento de 

Contracultura nas décadas de 1960 e de 1970. Ambas tiveram o mesmo caráter 

contestatório à ideologia capitalista de suas épocas e apresentaram e colocaram em prática 

alternativas que não chegaram a perdurar no tempo, mas tiveram importância histórica que 

inspirou o movimento que vivemos hoje (CABRERA, 2017). 

Em minha exploração de etnografias recentes sobre o tema não encontrei nenhum 

trabalho que trate especificamente sobre a transição de vida - mas encontrei em outros 

campos trabalhos que falam com as mesmas pessoas, e me ajudam a entende-las. Na análise 

de etnografias sobre espiritualidade e terapias da nova era, ecovilas e comunidades 

intencionais256, agroecologia, permacultura e estudos sobre movimentos ambientalistas 

(como Ecossocialismo, Decrescimento, Ecologia Profunda, Bem Viver, entre outros) 

identifiquei 4 grandes movimentos para os quais essas pessoas projetam seu novo estilo de 

vida: 1. Os nômades ou viajantes, ou seja, a vida na estrada, sem um lugar fixo de moradia; 

2. a vida em comunidades intencionais, como nas ecovilas; 3. as "cidades mágicas", que são 

cidades pequenas às quais é atribuída uma mística especial e 4. os “neo-rurais”, pessoas que 

se mudam para o campo para atuarem diretamente com atividades econômicas próprias à 

agricultura, na maioria das vezes relacionando-as à agroecologia e à permacultura. Durante 

meu campo exploratório ficou claro que esses caminhos são grandes tipologias, e que na 

vida de cada uma das pessoas que entrevistei, eles se entrecruzam. 

Os nômades ou viajantes são pessoas que escolheram viver na estrada, sem um lugar 

fixo de moradia. Em seu estudo sobre o Movimento Alternativo Brasileiro, Rodrigo Caravita 

cita o BusOm Ganesha (CARAVITA, 2012, p. 19), que acredito ser um bom exemplo desse 

movimento: eles são um coletivo criado em 2004 com o objetivo de percorrer o Brasil como 

um projeto social itinerante, atuando com educação ambiental e artística. Assim como o 

exemplo que aparece na tese de Caravita, conversei com outras pessoas itinerantes: Pedro, 

que é palhaço, e viaja com seu “Cirkombi” a 5 anos, e o casal de argentinos Hache e 

Gabriela, que em uma van estão viajando pela América Latina com um projeto chamado 

“Cocina NoMade” que busca trabalhar com educação alimentar, trabalhando com 
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ingredientes locais pouco explorados e técnicas de cozinha milenares. Dentre os nômades e 

viajantes, além das pessoas que trabalham com circo, como Pedro, e com cozinha, como 

Hache e Gabriela, também se encontram pessoas que trabalham como “nômades 

digitais”257, ou seja, que trabalham remotamente, precisando apenas de um computador e 

conexão para internet, artesões, que vivem vendendo sua arte, entre outros. A viagem pode 

ser para alguns um momento de vida, e para outros um estilo de vida definitivo. 

Outro destino comum – e bastante idealizado pelo que tenho percebido em meu 

campo exploratório, são as ecovilas ou comunidades intencionais. Talvez por isso seja 

possível encontrar estudos sobre as ecovilas em trabalhos multidisciplinares, como na 

antropologia, na psicologia, na geografia e até na administração de empresas. Segundo a 

organização Gaia Trust, que trouxe à luz o termo e o movimento das ecovilas em escala 

global, uma ecovilas, idealmente é "the ideal ecovillage, which does not yet exist – is a 

sustainable human settlement which is in harmony with all aspects of life, including the 

cultural, ecological and spiritual dimensions."258. Meu principal interlocutor desse 

movimento é Gabriel Siqueira, que não apenas vive em uma ecovila em Serra Grande, na 

Bahia, como escreveu uma tese de mestrado259 sobre gestão de conflitos em ecovilas, fez 

um levantamento das ecovilas no Brasil260, dá cursos de Transição de Vida e é atualmente 

Diretor de Comunicação da Global Ecovillage Network261 

Em artigo recente, DIAS et al. (2017) fazem um apanhado dos estudos nacionais e 

internacionais sobre as ecovilas, trazendo um levantamento histórico e as principais 

                                                      
257

 “O termo “nômades digitais” é utilizado frequentemente para identificar pessoas que viajam enquanto 
trabalham remotamente. Eles realizam suas tarefas de diferentes cidades e países, e em locais diversos, como 
em suas moradias, lanchonetes, cafés, praias, parques, bibliotecas e meios de transportes” (MATOS, 2016, p. 1)  
258

 “A ecovila ideal, que ainda não existe é um assentamento humano sustentável que está em harmonia com 
todos os aspectos da vida, incluindo dimensões culturais, ecológicas e espirituais”. Tradução minha. Ver original 
em: http://gaia.org/global-ecovillage-network/ecovillage/ 
259 Sua tese intitulada “Tensão entre as racionalidades substantiva e instrumental na gestão de ecovilas: novas 
fronteiras do campo de estudos” foi defendia em 2012 no Programa de Pós-Graduação em Administração de 
Empresas da Universidade Federal de Santa Catarina. (SIQUEIRA, 2012) 
260

 O mapeamento de ecovilas feito por Gabriel pode ser encontrado no seu site, Irradiando Luz, onde além de 
divulgar conteúdo sobre ecovilas ele oferece cursos de Transição de vida. Para mais informações, acesse: 
https://irradiandoluz.com.br/ecovilas 
261

 A GEN, como é comumente chamada, é uma das principais organizações internacionais que fomenta o 
movimento de ecovilas. Segundo o site: “The Global Ecovillage Network envisions a world of empowered 
citizens and communities, designing and implementing pathways to a regenerative future, while building 
bridges of hope and international solidarity.”. Para mais informações, acesse: https://ecovillage.org/ 

https://irradiandoluz.com.br/ecovilas
https://ecovillage.org/
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tendências do movimento global. As ecovilas, que nasceram no norte global, se popularizam 

no sul global, o que pode gerar maior articulação do movimento com justiça social; da 

mesma forma, elas já não são essencialmente rurais, com movimentos urbanos fazendo 

parte de suas redes internacionais. Outra tendência apontada é que, embora as ecovilas, por 

princípio, defendam as teorias de crescimento zero e se contraponham à sociedade de 

mercado e consumo, elas estão cada vez menos autossustentáveis e convergindo com 

práticas do mainstream (DIAS et al., 2017), o que dá espaço para uma das principais críticas 

ao movimento - sua conivência com o a lógica do mercado. Silva (2014) reforça essa crítica 

ao afirmar que as Ecovilas “não somente se tornam inofensivas à ordem estabelecida, como 

passam a ser condizentes e úteis aos propósitos de outra sustentabilidade, aquela que busca 

conservar a todo custo o “bioma do capital” (SILVA, 2014, p. 51) 

Outro movimento comum são as mudanças para o que eu chamo de "cidades 

mágicas": cidades pequenas que tem uma mística especial e atraem grande número de 

jovens para turismo e para viver, como as cidades das três chapadas brasileiras (Guimarães, 

Veadeiros e Diamantina), São Tomé da Letras, entre outros. Daniela Moll, outra 

interlocutora se encaixa nesse perfil – ela mora a 5 anos na Chapada Diamantina, onde além 

de trabalhar como nômade digital fazendo traduções, ela toca uma pequena pousada que 

construiu em sua casa com o marido, no Vale do Capão.  

 Por último, o neo-rurais262 são pessoas que escolhem sair da cidade para o campo, e 

que mudaram suas atividades econômicas para o agronegócio. Muitas vezes essas pessoas 

trabalham com técnicas de cultivo relacionadas à agroflorestal e a permacultura. Esse é o 

caso de Fábio, companheiro de Tainah, que é permacultor e apicultor, e hoje está 

trabalhando a terra de um sítio recém comprado pelos seus pais na cidade do Conde, na 

Paraíba e pretende vender orgânicos para a cidade como forma de subsistência. Daniela, que 

está hoje no Vale do Capão na Chapada Diamantina está em uma segunda transição parecida 

– ela colocou sua casa-pousada a venda para mudar-se para o sítio dos pais em São José dos 

Campos, interior de São Paulo, para plantar orgânicos e estar mais perto da família.  

                                                      

262
 Pata mais informações, ver artigo de jornal na internet sobre os neo-rurais, disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2016/12/neorurais-no-rs-jovens-tem-
optado-por-trabalhar-e-morar-no-campo-8875985.html> 
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Apesar de terem caminhos muito diferentes, eles se assemelham em um ponto – são 

percebidos por grande parte da sociedade urbana – e muitas vezes pelas suas próprias 

famílias e amigos próximos como desviantes, ou outsiders (BECKER, 2009, p. 21). Segundo 

Becker, o outsider é a pessoa que infringe as regras de um grupo, regras essas que podem 

ser leis escritas, mas normalmente são “regras operantes efetivas dos grupos”(BECKER, 

2009, p. 16). Por ser esse infrator, eles ganham um certo status especial por isso. (BECKER, 

2009, p. 15). O que as pessoas que transitaram ou estão em transição buscam é transgredir 

essas regras efetivas do cidadão da grande cidade - da maneira a lidar com o tempo, com o 

trabalho, de consumir, de viver... e com isso, desviam da norma como forma de resistência, 

buscando fazer novas regras que também vão excluir e criar seus outsiders (a exclusão, como 

conceitua Becker, é uma questão de perspectiva). Segundo Becker, o conflito e divergência 

das regras faz parte do processo político da sociedade (BECKER, 2009, p. 30) -  e é 

justamente a capacidade de questionamento político que me interessa no movimento de 

transição. 

Meu objetivo nesse artigo, para além de mostrar exemplos de destinos comuns para 

essas transições como fiz até agora, é entender o que motiva e como se da essa transição. 

Para entender esses movimentos, farei a seguir uma análise das narrativas que esses 

interlocutores dividiram comigo sobre suas vidas. Uso para essa análise a teoria do Drama 

Social de Victor Turner, com o cuidado de não encaixar a vida de minhas interlocutoras em 

uma caixa teórica fechada. Turner usa a metáfora do Drama do teatro para suas análises do 

conflito social por ver nelas uma forma mais eficiente de analisar o “mundo in 

becomming”(TURNER, 2008, p. 20), ou seja, a vida que está sempre em movimento, que é 

um processo contínuo de mudanças, como a vida das pessoas em transição. 

Os Dramas sociais são unidades de processos anarmônicos ou desarmônicos que 

surgem em situações de conflitos. Tipicamente, eles possuem quatro fases de ação pública 

observáveis. São Elas: (1) uma ruptura de relações sociais, uma dissidência (2) escalada do 

conflito, um agravamento da crise criada pela ruptura (3) a ação corretiva, no intuito de 

limitar a difusão da crise e (4) a reintegração do grupo social perturbado ou no 

reconhecimento e na legitimação social do cisma irreparável entre as partes em conflitos. 

Nas sessões seguintes contarei a história de transição de vida de duas interlocutoras – 
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Daniela e Luiza seguindo as fases do drama social de Turner. A história delas vai nos ajudar a 

ver os caminhos de transição interlaçados e o potencial político da transição de vida. 

 

A Ruptura 

Daniela263, que hoje vive no Vale do Capão, nasceu na Suíça, mas desde os 9 anos de 

idade mora no Brasil. Seus pais decidiram mudar para o Brasil para viver na fazenda de seus 

avós, na região de São José dos Campos, no Estado de São Paulo. Em nossa conversa, ela 

conta que na adolescência achava “um saco” morar na fazenda - era longe de tudo, não 

conseguia ver seus amigos, não tinha cinema... ela sonhava em morar na cidade de São 

Paulo. Idealizava sua vida na Av. Paulista, indo ao cinema toda semana, vivendo todo o 

cosmopolitismo que a maior cidade do Brasil oferece aos seus citadinos. 

Daniela realizou esse sonho – cursou Relações Públicas na Faculdade Cásper Líbero, 

cujo campus é na Av. Paulista, em cima da Reserva Cultural, um dos cinemas conceituados 

da cidade. Ela começou a estagiar cedo em uma agência multinacional de publicidade, e 

comprou o discurso da grande empresa e da ascensão de carreira. E assim, segundo ela, foi 

galgando os degraus hierárquicos de grandes empresas. Ela contou que embora fosse uma 

ótima profissional, com um bom senso de responsabilidade - o que a ajudou a crescer 

profissionalmente, ela nunca estava satisfeita com seu trabalho. Cada vez que mudava de 

emprego, alguma coisa não funcionava. As vezes era o chefe, outras um cliente... mas 

sempre uma insatisfação diferente.  Em 2012 ela assumiu um cargo que, segundo ela, 

naquele momento era o auge de sua carreira profissional – além de trabalhar em um projeto 

para a Copa do Mundo de 2014, ela teria projeção internacional, falaria com a equipe em 

Nova Iorque todos os dias, e para melhorar, o seu novo escritório seria no Conjunto 

Nacional, um prédio icónico na Av. Paulista. Ela ficou um ano e quatro meses trabalhando 

muito, em um ritmo insano. Entrava as 9h da manhã e não tinha hora para sair, e tinha que 

estar disponível 24h por dia e trabalhar a toda hora... ela comenta que foi ao cinema só uma 

                                                      
263

 Fui apresentada à Daniela por uma amiga, que ao saber sobre minha pesquisa, a apontou como uma 
possível interlocutora. Fomos apresentadas por Instagram, e desde o início ela se mostrou muito aberta a 
participar da entrevista. O que trago no artigo é sua narrativa que foi contada em entrevista por Skype que 
aconteceu dia 20 de agosto de 2019. 
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vez durante todo esse tempo, e que achava que o supermercado mais perto da sua casa 

fechava muito cedo (22h) porque sempre que ela saia do escritório, ele já estava fechado.  

A história de Daniela é, de certa forma, parecida com a minha e com a de muitos de 

meus interlocutores. Sabendo que nessas narrativas sempre tem um “turning point” – termo 

que Karina Kushnir usa para contar os momentos decisivos de mudança em uma carreira, 

nos termos de Becker e Strauss” (KUSHNIR, 2001, p. 149), perguntei a ela quando que ela 

percebeu que uma mudança de vida era possível. Ela contou que foi com o acidente com um 

ciclista que teve seu braço amputado, e o motorista não prestou socorro e jogou o braço da 

vítima em um córrego, em na Av. Paulista em março de 2013264. A brutalidade desse 

acidente a fez perceber que aquele estilo de vida da correria da Av. Paulista não fazia tanto 

sentido assim. 

Esse acidente marca o começo do processo de ruptura para Daniela. A ruptura, 

segundo o Drama Social de Turner, é  

 

 

sinalizada pelo rompimento publico e evidente, ou pelo descumprimento 
deliberado de alguma norma crucial que regule as relações entre as partes. Burlar 
uma norma deste tipo é um símbolo claro de dissidência. Em um drama social, não 
se trata de um crime, embora, formalmente, possa parecer muito com um; é na 
realidade, utilizando os termos de Frederick Bailey, um “estopim simbólico de um 
confronto ou embate.(TURNER, 2008, p. 33) 

 

Embora Daniela tenha demorado quase um ano para concluir a sua ruptura com seu 

trabalho e com a cidade que havia idealizado durante sua adolescência, o acidente marca o 

começo de seu processo reflexivo de buscar novas alternativas de vida que fossem mais 

saudáveis para si. Pouco depois ela conhece seu atual companheiro, Gabriel, que é designer 

de profissão, e naquele momento, estava começando seu processo de transição de vida 

também. Ele já havia deixado seu trabalho fixo em uma agência para trabalhar com projetos 

pontuais, e já tinha uma relação próxima com a Chapada Diamantina. Com o tempo, Daniela 

foi notando de forma mais clara suas insatisfações com o trabalho. Tinha crises de ansiedade 

                                                      
264

Para entender a dimensão do acidente, leia a matéria do G1 disponível em:  http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/03/ciclista-e-atropelado-na-avenida-paulista.html 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/ciclista-e-atropelado-na-avenida-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/ciclista-e-atropelado-na-avenida-paulista.html
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e saia para chorar no meio de uma reunião no banheiro. As conversas no cafezinho giravam 

em torno do novo “remedinho para ansiedade” que os colegas estavam tomando. Ela foi se 

dando conta que em sua percepção, alguma coisa estava muito errada naquele mundo.   

Para tentar se curar de suas crises de ansiedade no trabalho, ela decidiu tirar um mês 

de férias, e passou duas semanas com Gabriel na Chapada Diamantina - o que foi decisivo 

para seu processo de ruptura com o trabalho e com São Paulo. Ela contou que chegando no 

Vale do Capão de ônibus, as 7h da manhã, ela viu uma senhora na praça, que provavelmente 

estava vendendo os cocos de seu quintal. Com essa cena, ela chorou e pensou: “é isso, não 

precisa de muito mais que isso”. Nessas semanas ela estava usando seu corpo de uma 

maneira que nem lembrava que podia usar, e isso foi uma prévia de que outro tipo de vida 

era possível. Ela percebeu não precisava de muita coisa, e que nem tinha usado todas as 

roupas que levou.... e esse tipo de coisa, como roupas deixaram de ser importante. Quando 

ela voltou de férias, percebeu que não dava mais para viver aquela vida, entrou em 

depressão, e logo pediu para ser demitida, porque percebeu que estava doente por viver 

aquela vida.  

A noção de projeto de Gilberto Velho ajuda a entender essa fase de ruptura (VELHO, 

2003). Para o autor, a noção de que os indivíduos podem escolher o rumo de suas vidas é o 

ponto de partida para pensar a noção de projeto. Esse ‘poder escolher’ está intimamente 

ligado com a experiência social do indivíduo - o que Velho chama de campo de 

possibilidades. O projeto individual tem um caráter consciente e é o diálogo entre o interno, 

o individual, com o externo, o mundo social, que tem linguagem e códigos de conduta que 

permeiam o projeto. O autor também ressalta que esses projetos orientam a ação, a 

mudança real e são possibilitadores de mudanças sociais através da manipulação e 

direcionamento de conjuntos de símbolos culturais. Mesmo se tratando de uma ruptura com 

as normas que lhe foram impostas, viver na Chapada Diamantina fazia parte do campo de 

possibilidades de Daniela. Amigos já lhe aviam apresentado o lugar, e Gabriel lhe mostrava 

que outra vida além da que ela seguia era possível. Além disso, ela tinha os recursos 

financeiros que lhe proporcionava uma segurança material na mudança. 

As motivações de Daniela para a sua transição de vida, que faziam parte de seu 

campo de possibilidades estão alinhadas com as motivações que achei em análise da 

bibliografia recente que trata sobre o assunto. São elas: 1. a recusa à sociedade de mercado 
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e aos danos que ela acarreta ao planeta e à humanidade nele inserido; 2. um despertar para 

o entendimento de uma não separação homem – natureza (CABRERA, 2017). Para esses 

sujeitos, a grande cidade moderna é o retrato da sociedade de mercado e consumo que rege 

nossa economia, e por isso a transição está baseada no local onde se vive.  

Nessas motivações -  que encontrei em estudos e em meus e minhas interlocutores -

percebo algo da dicotomia entre o rural e o urbano que aparece no clássico ensaio de 

Simmel “As grandes cidades e a vida do espírito”, que embora tenha sido escrito em 1903, 

parece extremamente atual -  pelo menos na forma em que essas pessoas sentem a grande 

cidade, idealizam a cidade pequena, e tomam ação para transitar de vida. Para Simmel, a 

grande cidade é cheia de pessoas blasés, indiferentes... o que é necessário para não se 

deixar afetar por tudo, e por isso a cidade seria o fim da sociabilidade, enquanto o ambiente 

rural seria o lugar das sociabilidades “reais”. 

 

 

 

 

 

“Na medida em que a cidade grande cria precisamente estas condições psicológicas 
— a cada saída à rua, com a velocidade e as variedades da vida econômica, 
profissional e social, ela propicia, já nos fundamentos sensíveis da vida anímica, no 
quantum da consciência que ela nos exige em virtude de nossa organização 
enquanto seres que operam distinções, uma oposição profunda com relação à 
cidade pequena e à vida no campo, com ritmo mais lento e mais habitual, que corre 
mais uniformemente de sua imagem sensível-espiritual de vida.” (SIMMEL, 2005, p. 
578) 

 

Parece que para Simmel o citadino deve criar uma espécie de "capa", ou o caráter 

blasé, para preservar a vida subjetiva, e para manter assim sua individualidade mesmo 

compartindo o espaço da cidade, ganhando “uma objetividade impiedosa, seus egoísmos 

econômicos, que calculam com o entendimento, não têm a temer nenhuma dispersão 

devida aos imponderáveis das relações pessoais.” (SIMMEL, 2005, p. 579). E essa 

objetificação das relações pode ter efeitos colaterais como falta de empatia, uma 

competição ferrenha, sem que um entenda as necessidades do outro. Seguramente foi isso 

que Daniela – e seus colegas de trabalho sentiam no dia-a-dia, tanto que precisavam de seus 



725 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

“remedinhos” para seguir o jogo. Simmel coloca a divisão de trabalho como uma das 

responsáveis por “um retrocesso da cultura dos indivíduos com relação à espiritualidade, 

delicadeza e idealismo. Essa discrepância é “essencialmente o sucesso da divisão do 

trabalho; pois esta exige do singular uma realização cada vez mais unilateral, cuja 

potencialização frequentemente deixa atrofiar a sua personalidade como um todo.” 

(SIMMEL, 2005, p. 588). 

A relação com o tempo - que aparece em Simmel como o tempo do relógio que rege 

as grandes cidades, é também uma motivação ligada intimamente às duas principais 

motivações que aparecem na bibliografia levantada. Quando Daniela conta que chorou ao 

ver a senhora vendendo coco no Vale do Capão, e como mais tarde ela conta da sua rotina 

com seu companheiro na Chapara Diamantina, entendo que a forma que ela busca lidar com 

a categoria de tempo na sua rotina de vida não é a forma imposta pelas grandes cidades 

regidas pelo sistema capitalista. Segundo Harvey (1992) “temos vivido nas últimas duas 

décadas uma intensa fase de compressão do tempo-espaço que tem tido um impacto 

desorientado e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, sobre o equilíbrio de poder 

de classe, bem como sobre a vida social e cultural.” (Harvey, 1992 p. 257).  

Esse paradigma da aceleração e acumulação tem consequências negativas para a 

saúde do planeta e da nossa espécie. O Stockholm Resilience Center mostra como desde a 

grande aceleração industrial que começa nos anos 1950 estamos ultrapassando importantes 

limites planetários265. E essa aceleração reflete também na saúde mental dos cidadãos 

urbanos. Em paralelo à necessidade de acumular e consumir, as estruturas de trabalho 

também mudaram. O empreendedorismo e a onda de flexibilização e autonomia do trabalho 

cria hordas de pessoas que são chefes de si mesmo e que acabam virando seus próprios 

carrascos. O filósofo sul coreano Byung-Chul Han (2015) relata como essa liberdade 

paradoxal acaba se tornando uma auto-violência que leva às doenças psíquicas como a 

depressão, ansiedade e a síndrome de burnout. São Paulo, por exemplo, tem 11% de sua 

população sofrendo de depressão e 19,9% sofrendo algum tipo de transtorno de ansiedade 

(VIANA, 2009). 

                                                      

265
 Tradução livre do site do projeto Planetary Boundaries: Disponível em: 

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
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Esse quadro de fim do mundo mobiliza diferentes atores da sociedade, como Daniela 

e outras interlocutoras, a pensar alternativas à “santíssima Trindade do Estado, Mercado e 

da Ciência” (VIVEIROS DE CASTRO apud ALBERT, KOPENAWA p.24)”. O ecologismo se coloca 

como ideologia confrontadora e inspira muitos dos sujeitos em transição, o que já passaram 

por sua transição de vida. A conexão com a natureza, ou melhor, um entendimento que não 

há uma separação homem-natureza aparece frequentemente nas entrevistas com meus e 

minhas interlocutoras, assim como nos trabalhos que mencionei na primeira parte deste 

artigo.  

Dois estudos recentes sobre o Movimento Alternativo Brasileiro são bastante 

esclarecedores, e reforçam às duas principais motivações para a transição de vida. Caravita, 

em 2012, e Cabrera, em 2017, estudaram o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas 

(ENCA) e algumas ecovilas dentro da ótica da antropologia da religião. Caravita demonstra, 

ao longo de sua tese, que há uma relação indissociável entre a espiritualidade e o cuidado 

com o meio ambiente, e que essas são as principais motivações de seus interlocutores para 

fazer parte do movimento. A partir do estudo das ideologias que compõe o movimento, 

Caravita revê conceitos clássicos da antropologia e, no lugar de tratar de indivíduos, 

natureza, religião, espiritualidade e cultura, fala sobre polivíduos, vida, devir religioso, 

monismo plural ou transcendental e artificialidades. (CARAVITA, 2012 p. 219). Cabrera dá 

continuidade ao trabalho de Caravita e observa que o cuidado e preservação do meio 

ambiente no movimento e nas ecovilas estudadas aparecem como o projeto de vida de seus 

interlocutores (VELHO, 2013), e se constitui em uma forma de objetivar plenamente a 

espiritualidade. Ela defende que, no movimento, as espiritualidades são singulares e é 

frequente que no mesmo indivíduo exista e aceitação de crenças diferentes, que apoiem 

cada um em sua reconexão com a natureza e na busca pelo autoconhecimento. 

Com a reflexão sobre o os principais motivos para a ruptura de meus interlocutores 

com suas vidas nas grandes cidades passamos então para as próximas fases do drama social, 

a escalada do conflito e a ação corretiva. Na próxima sessão apresentarei outra interlocutora 

– a Luiza, que saiu de São Paulo, explorou suas possibilidades por mais de um ano, e hoje 

vive em São Bento do Sapucaí, cidade na Serra da Mantiqueira, a cerca de 2 horas da capital 

do estado de São Paulo. Mas antes de apresenta-lhes a Luiza, voltaremos a história de 

Daniela. 
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Escalada do conflito e ação corretiva: a liminaridade da transição 

A grande ruptura de Daniela foi pedir demissão de seu trabalho e começar seu 

planejamento de mudança para o Vale do Capão – seu projeto, seguindo o conceito de 

Gilberto Velho. Segundo ela, assim que deixou de trabalhar, ficou muito doente – pegou 

uma virose, ficou com 40 graus de febre e chegou a ficar internada em um hospital por 5 

dias. Para ela, seu corpo estava mandando a conta do que tinha aguentado até então. Assim, 

ela começou a segunda fase do drama social, a escalada do conflito ou uma fase de crise 

crescente, durante a qual, segundo Turner “há uma tendência de que a ruptura se alargue, 

ampliando-se até se tornar tão coextensiva quanto uma clivagem dominante no quadro mais 

amplo de relações sociais relevantes qual as partes conflitantes ou antagônicas 

pertencem”(TURNER, 2008, p. 33). Ela doou todas as suas roupas de trabalho e vendeu 

quase tudo o que tinha, e que esse processo, apesar de parecer fácil quando ela o narra, foi 

muito difícil, principalmente frente aos questionamentos de sua família. 

Para falar sobre a crise e a escalada do conflito, quero apresentar-lhes outra 

interlocutora, que é também uma amiga querida - um das que me inspirou a começar essa 

pesquisa. Luiza é de uma família da elite paulistana, e segundo ela, viveu grande parte de 

sua vida conforme as normas que lhe eram impostas pela sociedade – e pela sua família. Ela 

estudou em um bom colégio particular, cursou Engenharia Civil na Universidade de São 

Paulo, e casou-se cedo com um colega de escola, que também era de uma família de elite. 

Quando a conheci, em 2015266 ela vivia em uma casa em um bairro nobre de São Paulo e 

estava começando seu processo de ruptura. Segundo Luiza, em uma entrevista que fizemos 

no final de agosto em um café e restaurante de comidas orgânicas em Pinheiros, sua ruptura 

com as normas sociais que lhe foram impostas (marcada pelo seu divórcio) foi seguida pelo 

que chamou de adolescência tardia – um ano de experimentações, que entendo como a 

escalada do conflito. Vou tentar reconstruir sua trajetória em ordem cronológica, para que 

entendam a profundidade a que foi a sua busca: 

                                                      

266 Fomos colegas no Curso Internacional de Gestão em Inovação Social do Amani Institute. Para saber mais, 

acesse: https://amaniinstitute.org/pt/what-we-do/social-innovation-management/ 

https://amaniinstitute.org/pt/what-we-do/social-innovation-management/
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Quando terminamos o curso do Amani Institute ela pediu o divórcio, e logo fez 

algumas formações em Yoga - o que começou como uma busca por autoconhecimento e 

acabou se transformando em uma vocação, e hoje em sua profissão. Uma dessas formações 

foi em Florianópolis. Logo, ela fez um treinamento de Reiki267 na Chapada dos Veadeiros, em 

Alto Paraiso (uma das que eu chamo de “cidade mágicas”) e ficou indo e voltando de lá por 

algum tempo, e foi para o Rio de Janeiro por algumas semanas tentar ver se se encaixava por 

lá. Nesse momento ela comenta que estava comendo muito pouco, tentando viver de luz, ou 

seja, sem comer e sem ingerir líquidos. Após a tentativa de viver no Rio de Janeiro, ela 

encontrou a comunidade Nazaré Uniluz, uma ecovila, onde morou por alguns meses. Como 

eles tem cursos interessantes e o lugar é bonito, ela acreditou que poderia se enquadrar. 

Mas as regras do dia-a-dia não eram para ela, no final das contas. As pessoas da comunidade 

não podiam entrar no rio por causa das piranhas e o celibatário era obrigatório. Ela, que 

estava em seu momento de desconstrução de padrões e normas, entrava no rio e acabou 

tendo uma relação escondida com um menino da comunidade – se sentia aqui também uma 

outsider (BECKER, 2009). Nesse período, ela desistiu de viver de luz e acabou entrando em 

uma compulsão alimentar, contou que era conhecida como “a louca das bananas”. Ela 

decidiu então voltar para São Paulo, e como estava mais gordinha, ela percebeu que 

começou a fazer mais sucesso com os homens, porque estava mais com corpo de mulher do 

que de menina. Nesse período em São Paulo ela viveu na casa de uma amiga, que tinha um 

quintal que a ajudou a se centrar... e foi quando ela começou seu relacionamento com 

Felipe, seu atual companheiro, que também estava em seu processo de transição de vida. 

Felipe já estava com planos de se mudar para São Bento do Sapucaí (cidade na Serra da 

Mantiqueira, a cerca de 2h de São Paulo) e Luiza acabou seguindo seus passos. 

                                                      
267

 “A prática do Reiki foi criada em 1922 pelo monge budista japonês Mikao Usui, fundamentando-se na 
crença quanto à existência da energia vital universal, simbolizada em japonês por “ki” e manipulável através da 
imposição de mãos. O Reiki é uma técnica japonesa de relaxamento do corpo e da mente que, segundo seus 
adeptos, também promove a cura. Baseia-se na ideia de que uma “energia da força vital” não conhecida flui 
através de nós. Desta forma, os adeptos do Reiki consideram que a energia vital possa ser canalizada através 
da imposição de mãos realizada sobre determinada pessoa.” Informação disponível em: 
https://www.reikieterapia.com/reiki/ 

 

 

https://www.reikieterapia.com/reiki/
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Como Daniela, Luiza começou seu projeto de transição de vida de maneira consciente 

- ainda que em um primeiro momento seu projeto tenha sido se encontrar. Seu campo de 

possibilidades foi construído graças a suas possibilidades financeiras e culturais. Para além 

da forma de vida que sua família e amigos da mesma classe social lhe mostraram, o yoga, o 

curso do Amani e as pessoas que ela foi conhecendo em sua “adolescência tardia” 

possibilitaram que ela escolhesse outros paradigmas para viver a sua vida. Podemos dizer 

que Luiza, como Daniela passou por uma metamorfose - outro conceito de Gilberto Velho. 

Para o autor, a metamorfose lida com a drasticidade dos processos, com as mudanças 

drásticas, mas guarda algum sinal do estado anterior: segundo o autor, com o conceito de 

metamorfose "entre um self fixo e imutável, por detrás das aparências, e uma plasticidade 

total, procuro captar o jogo da permanência e da mudança" (VELHO, 2003, p. 8) 

A partir desse jogo de permanência e mudança, volto ao drama social de Daniela e 

Luiza, com a fase que vem em seguida: a da ação corretiva. Segundo Turner “no intuito de 

limitar a difusão da crise, certos “mecanismos” de ajuste e regeneração (...) são rapidamente 

operacionalizados por membros de liderança ou estruturalmente representativos do sistema 

social perturbado” (TURNER, 2008, p. 38). Nos casos de transição de vida podemos entender 

os “membros de liderança” do sistema social perturbado como a família, amigos próximos e 

outras pessoas envolvidas na vida da cidade. No caso de Daniela, a ação corretiva não foi tão 

dura. Sua família, apesar dos questionamentos sobre sua escolha, aceitou relativamente 

bem suas escolhas. Sua irmã mais velha, que Daniela tem uma relação quase de mãe e filha, 

foi quem teve mais dificuldades em aceitar sua decisão de “largar tudo, largar a carreira e ir 

para a Bahia”. Enquanto isso Daniela pensava de que carreira ela estava falando, já tendo 

rompido com as regras que lhe eram impostas na sua vida antes da ruptura. Ela percebeu 

então que a tentativa de ação corretiva, no seu caso, era a projeção dos medos das outras 

pessoas sobre as suas escolhas, como ficar longe de um bom hospital, por exemplo. Daniela 

soube lidar bem com essa pressão, medindo sua própria opinião sobre esses assuntos. 

No caso se Luiza, seu processo foi um pouco mais duro, talvez porque sua família, ao 

contrário da de Daniela é mais urbana, ou porque o processo de ruptura de Luiza com sua 

vida anterior foi mais dramático - envolvendo um divórcio e muita instabilidade no seu 

processo de busca – sua “adolescência tardia”. Até hoje seus pais de uma forma ou de outra 

tentam reintegra-la a seu modo de vida antigo. Quando conversamos em agosto, Luiza 
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estava prestes a ter seu primeiro filho, Martin, e ela e Felipe estavam construindo sua casa 

em São Bento do Sapucaí. Eu perguntei se os pais dela estavam participando desse processo, 

e ela comentou que mesmo a relação deles estando melhor, eles participavam bem pouco e 

não a visitavam muito – o que provavelmente mudaria com o nascimento de Martin.  

Vale mencionar que essa fase de transição, do colocar em prática o projeto de vida 

idealizado, que vai da ruptura até a cisma ou reintegração (última fase do drama social que 

explorarei em seguida) tem muitos elementos da liminaridade do processo ritual, outro 

conceito turneriano (TURNER, 1974). É na liminaridade que se dá a oposição a continuar a 

cumprir uma posição social pré-determinada, que separa as pessoas em transição, que nesse 

caso é a sociedade de mercado e de consumo. Segundo análise de pesquisadores que 

estudam esse movimento, vejo muitos dos elementos característicos da liminaridade que 

Turner indica nessa fase do projeto de vida de minhas interlocutoras. Alguns mais marcantes 

são: a inversão de papéis e a suspensão de características e atributos da posição social 

original; a imersão na humildade; o caráter místico à bondade humana; a evocação de 

poderes sobre-humanos que outorgam a mudança de posição social. Essa condição "oferece 

uma mistura de submissão e santidade, de homogeneidade e camaradagem" (TURNER, 

1974, p. 118), o que faz com que eles se juntem de forma não organizada como um grupo 

autenticamente íntegro, graças a igualdade e a condição de certa vulnerabilidade de todos. 

A essa ‘não organização social’, Turner dá o nome de communitas. Segundo Turner, existiria 

então dois modelos principais de relacionamento humano. A sociedade como sistema 

estruturado, na qual existem normas, hierarquias, classes, poder e é baseado no fato de que 

uns tem mais e outros tem menos. O outro modelo seria a communitas, que é o modelo que 

surge na liminaridade, no qual há pouca ou nenhuma estrutura e se submetem à autoridade 

geral dos rituais em si. Ao analisar as características das communitas que surgem nessa 

liminaridade arrisco a dizer que essa forma de ‘não estrutura’ é o que almeja grande parte 

dos interlocutores dessa pesquisa. No decorrer do texto, Turner faz menção à cultura zen do 

"tudo é um, um é nada, nada é tudo" e diz que ela expressa bem o caráter não estruturado e 
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global primitivamente aplicado à communitas" (TURNER, 1974, p. 138). A ideia de Gaia268 e 

da não separação entre ser humano e natureza somam forças ao Zen e ao caráter não 

estrutural do movimento.  

 

Cisma ou reintegração? 

Abro essa última sessão com uma pergunta porque aqui fica difícil encaixar a vida de 

minhas interlocutoras na caixa conceitual do drama social. Para Turner, a quarta e última 

etapa do drama social “consiste (...) na reintegração do grupo social perturbado ou no 

reconhecimento e na legitimação social do cisma irreparável entre as partes em conflito” 

(TURNER, 2008, p. 36). Analisando as trajetórias de Luiza e de Daniela e de outras e outros 

interlocutores não vejo que eles estão em nenhum dos dois polos, mas sim, como na 

metamorfose de Velho, há um jogo de permanência, que os mantem integrados com a vida 

da cidade e de mudança, que rompe com as regras e os torna outsiders. Tentarei, nos 

próximos parágrafos exemplificar essa espécie de cisma incompleta nas trajetórias de 

Daniela e de Luiza. 

Daniela e Gabriel mudaram-se para o Vale do Capão em 2014. Eles foram sem o peso 

do “ficar para sempre”, porque já naquela época entendiam que nada é pra sempre. Essa 

forma de lidar com a mudança os ajudou a seguir com mais leveza. Outro ponto que ajudou 

muito nesse processo - já em 2014 começava a moda dos nômades digitais, e ela começou a 

trabalhar de forma remota, articulando seus contatos na cidade e fazendo traduções. 

Daniela percebeu que era ótimo romper com seu estilo de vida passado, mas manter um 

trabalho era importante, porque mesmo na sua nova vida ela precisaria achar meios de 

sustentabilidade financeira. Já Gabriel, segundo ela, decidiu deixar seus trabalhos como 

designer porque sua percepção de tempo e estilo de vida não eram compatíveis com o ritmo 

de trabalho da cidade. Daniela conta que com a renda da pequena pousada que eles têm e 

de suas traduções ele conseguem viver bem e “de dar alguns luxinhos”. 

Um dos motivadores de sair da cidade para Daniela foi sua vontade de ser mãe em 

tempo integral – o que seu estilo de vida de São Paulo não comportaria. Em 2015 ela teve a 

                                                      

268
 Gaia é o nome que James Lovelock dá à ideia de que “o planeta terra é um organismo vivo, capaz de gerar 

suas próprias condições para que haja vida no planeta” (CARAVITA, 2012 p. 81) 
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Clara, de parto natural, em sua casa, e a menina só começou a ir para a escola com 2,5 anos. 

Daniela conta o quanto isso corresponde a uma cisma com a vida que tinha antes, 

principalmente quando compara a sua experiência com a de suas amigas que trabalhavam 

em tempo integral quando foram mães. Hoje Clara frequenta a escola Waldorf269 do Vale do 

Capão, com outras filhas e filhos de pessoas que como ela, passaram pela mesma transição. 

Ao mesmo tempo que ela é vista pelo seus amigos de São Paulo como “a hippie”, ao 

comentar sobre suas relações com as pessoas do Vale do Capão ela diz ter dificuldades de 

fazer amizades reais, e que é de seus amigos (além de boa padaria, como a que tinha perto 

da sua casa e de tomar sorvete Haagen-Daz e comer um bom pão na chapa), outras pessoas 

que transitaram como ela a julgam por pintar o cabelo, comer carne, trabalhar para as 

pessoas da cidade, morar em uma casa com forro. Para eles, ela também é uma outsider por 

não fazer parte do que acreditam ser a cisma completa da vida da cidade. 

Daniela não rompeu com seu estilo de vida na cidade por completo, mas também 

não se encaixa por completo no estilo de vida do Vale do Capão. A pesar de aplicado em 

contextos completamente distintos, a perspectiva do fazer-cidade de Agier pode ser um 

conceito útil para entender como Daniela se coloca no Vale do Capão: ela desenha a cidade, 

as relações com o espaço e os seus limites e fronteiras -  do que traz de suas raízes de São 

Paulo, do que escolhe deixar de lado para criar o seu espaço idealizado -  que não é nem o 

lugar de onde vem e nem o Vale do Capão em si, criando suas próprias técnicas de produção 

de localidade (AGIER, 2017, p. 413). 

Na narrativa de Luiza também podemos seguir a proposta de Agier de um olhar 

diferente na análise antropológica: em vez de focar nas perdas das raízes e pensar em um 

novo enraizamento, pensar diretamente na dinâmica da mobilidade. Agier propõe elaborar 

                                                      
269

 “A Pedagogia Waldorf concebe o homem como uma unidade harmônica físico-anímico-espiritual e sobre 
esse princípio fundamenta toda a prática educativa. A partir de uma visão antropológica, a Pedagogia Waldorf 
abrange todas as dimensões humanas, que estão em íntima relação com o mundo, explica e fundamenta o 
desenvolvimento dos seres humanos segundo princípios gerais evolutivos que compreendem etapas de sete 
anos, denominadas setênios.” Para saber mais, acesse: http://www.sab.org.br/portal/pedagogiawaldorf/369-
principios-pedagogia-waldorf 

 

 

http://www.sab.org.br/portal/pedagogiawaldorf/369-principios-pedagogia-waldorf
http://www.sab.org.br/portal/pedagogiawaldorf/369-principios-pedagogia-waldorf
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topografias do exilio "em vez de monografias de lugares perdidos" (AGIER, 2017, p. 413).  No 

caso das pessoas em transição de vida não existe exilio ou lugares perdidos, como nas 

pesquisas do autor com pessoas que sofrem migrações forçadas, mas há a dinâmica de 

mobilidade e de uma tentativa de fazer uma cidade - ainda que baseada nas ficções de 

idealização de um estilo de vida. 

Luiza hoje está bem em São Bento, mas conta que no começo foi difícil. Ela foi com a 

ideia de dar aulas de yoga, mas percebeu que a demanda local – e o tempo que os projetos 

levam para acontecer são outros do que esperava. Até um pouco antes de nossa entrevista 

ela tinha conseguido dar aulas em alguns espaços, e em uma creche para crianças, mas ainda 

se questiona se realmente há espaço para que ela se desenvolva como professora por lá.  Em 

paralelo as aulas, Luiza e Felipe estavam focados na construção de sua casa – que estão 

construindo com concreto, mas que tem elementos de sustentabilidade, como painéis 

solares e a bananeira para reter a água da pia da cozinha. Nesse terreno eles estão 

plantando mudas de arvores frutíferas para vender as frutas orgânicas a médio prazo. 

Em sua relação com a comunidade local fica claro essa intenção do fazer-cidade que 

Luiza e outras pessoas como ela tentam empreender. Suas relações mais próximas são com 

pessoas que como ela vieram de cidades grandes em busca de mudar de vida, e que têm 

poucas relações com os locais. Eles têm um projeto para tentar ensinar para os pequenos 

produtores locais – que normalmente usam agrotóxicos em suas produções, a trabalharem 

com orgânicos, e estão tentando impulsionar feiras de produtos orgânicos locais e conectar 

os restaurantes com esses pequenos produtores, para incentivar a produção orgânica local 

(que hoje, é em sua maioria produzida pelos neo-rurais, que não são originalmente dali). 

Arrisco dizer -  ainda que com pouca informação etnográfica, que o lugar que Luiza ocupa, 

assim como meus outros sujeitos de pesquisa poderia ser pensado como uma ficção, no 

sentido da idealização de uma comunidade de iguais, numa busca por uma communitas, e 

até de as vezes tentar tornar o nativo em um igual (com a agroecologia ou produção de 

orgânicos, por exemplo). Eles também não são dali e trazem narrativas de si que não são 

nostálgicas, mas talvez idealizadas. 

Volto a pergunta inicial dessa sessão confirmando que seguindo as histórias de Luiza 

e de Daniela, não podemos afirmar nem que elas romperam de vez com suas vidas passadas, 

nem que elas de reintegraram a elas nem que elas se integraram com as cidades que 
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escolheram viver. Elas estão fazendo seus lugares de acordo com suas ideias de estilo de 

vida e seus campos de possibilidade. 

 

A transição de vida não tem conclusão 

Busquei, nesse artigo, trazer minhas reflexões de uma primeira etapa de pesquisa de 

campo sobre o que chamo de transição de vida - o movimento de certos sujeitos que 

escolhem deixar seu estilo de vida da grande cidade para viver outra realidade, mais próxima 

a natureza e com menos consumo, em cidades menores ou em zonas rurais. Mostrei, na 

primeira parte do texto, os principais caminhos que esses sujeitos escolhem seguir, e 

apoiando-me a teoria do drama social de Victor Turner, contei as trajetórias pessoais de 

Daniela e Luiza, mostrando como esse processo não é linear e permeia o campo de 

possibilidades e o contexto social de cada interlocutora da pesquisa. Encerro esse artigo com 

os planos futuros de minhas interlocutoras, para mostrar justamente como a transição de 

vida não tem conclusão – e é essa é uma das belezas e perspectiva de ação política desse 

processo. 

Quando Daniela escolheu viver no Vale do Capão ela foi com a leveza de uma certeza 

- de que nada é para sempre. Quando conversamos, em agosto de 2019, ela estava 

planejando outra mudança. Fazia um ano que estava tentando vender a sua casa para voltar 

para o Estado de São Paulo. Não para voltar a sua vida de antes, mas para cuidar do sítio de 

seus pais, em São José dos Campos, e se aventurar na produção e venda de orgânicos. A 

distância da família pesou muito aqui - com seus pais envelhecendo, ela quer estar por 

perto, e ela não imaginava que isso seria tão importante para ela quando ela decidiu viver no 

Capão. Além da proximidade com os pais, ela quer participar da vida dos amigos, ver seus 

filhos crescerem e também poder mostrar a Clara, sua filha, as coisas boas da cidade grande, 

que não é só feita de shopping centers. 

Luiza, por mais que esteja estável em sua nova casa em São Bento, está começando 

uma nova aventura na sua vida - a de ser mãe, o que levanta novos questionamentos e 

novas necessidades financeiras, afetivas, de cuidado... Embora a pesquisa ainda esteja em 

andamento, um grande insight desse campo exploratório é que o processo de transição de 

vida não tem conclusão - ele se aprofunda ou volta para a superfície dependendo de fatores 

afetivos, históricos, contextuais... no final das contas, estou trabalhando com a vida de 
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pessoas reais, que por mais que planejem seus projetos de vida estão abertas e uma 

liberdade de viver seguindo suas ações de forma não determinada (TSING, 2019, p. 72). 

Segundo a antropóloga norte-americana Anna Tsing, a noção de ação indeterminada 

– o agir a partir do agora, do que vem a ser e não de ações pré-determinadas, é a chave para 

a nossa liberdade. Inspirada em Marylin Strathern, ela usa um exercício de comparação 

incomum entre fungos e nós humanos para pensar em como viver nesse mundo em ruinas, 

com todos seus desafios ecológicos e sociais contemporâneos. Falando como se fosse o 

esporo de um fungo, ela nos provoca: 

 

 

 

 

Como você imagina a história da sua vida? Eu aposto que você pensa que tem uma 
personalidade distintiva, como uma alma interior, que expresse sua biografia e 
todas as suas realizações. É apenas quem eu sou, você diz. Considere o que você 
pode aprender com fungos, que fazem um curso de vida não a partir de alguma 
essência pré-formada, mas a partir de todas as coisas que nos tornamos. Você quer 
falar de liberdade? Considere os fungos.”(TSING, 2019, p. 75) 

 

Entendo que minhas e meus interlocutores - as vezes de forma bem-sucedida, outras 

nem tanto, buscam viver suas vidas a partir dessas ações indeterminadas, e não nas ações 

pré-determinadas impostas pelo ritmo de vida que viviam nas grandes cidades. Como na 

metamorfose de Gilberto Velho, eles trazem o que eram e criam novas realidades que são 

reinventadas a cada dia, a cada novo ciclo.  
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“NÃO SOMOS UM BAR, SOMOS UMA FESTA”: IDENTIDADE LÉSBICA EM FOCO NA FESTA 
“BAR DAS SAPATÃO” NA CIDADE DE NATAL 

 
Suzanne Freire Pereira270 

 
Resumo 
Este artigo tem como objetivo refletir signos ligados às sociabilidades entre mulheres lésbicas na cidade de 
Natal-RN, através de um olhar etnográfico à festa “Bar das Sapatão”. Esta, que evoca tal identidade 
intercalando dinâmicas de consumos políticos, à forma como é articulado nas redes sociais como um festejo 
que simula e ressignifica botecos à versão clássica brasileira. É brevemente traçado sobre lesbianidades, 
urbanicidade e ciberespaço. Pensando desde a criação da festa, às formas de consumir e vivenciá-la entre seus 
diferentes espaços. 

 
Palavras-chave: Lesbianidade; Consumo; Urbano; Bar das Sapatão. 

 

Introdução 

Este ensaio teórico surge de uma inquietação com os festejos e bares presentes na 

cidade de Natal, em especial voltados ao público LGBTQI+ local. Tal temática ganha atenção 

a partir de meu projeto de pesquisa para ingresso no mestrado, no qual busquei inicialmente 

compreender a produção de circuitos de lazer voltados majoritariamente a mulheres 

lésbicas e bissexuais. Nesta jornada a festa “Bar das Sapatão” se mostrou como um 

interessante ponta pé inicial para tal empreitada etnográfica.  

“Não somos um bar, somos uma festa” assim a pessoa que acessar a página do 

Instagram @BardasSapatao será recepcionada. O nome em forma de trocadilho levanta 

alguns questionamentos à primeira vista. O uso da identidade “sapatão” é evocado a um 

público-alvo, mas qual sua origem? O que simboliza a este público? Em 2017, duas 

produtoras culturais da cidade de Natal/RN promoveram pela primeira vez a festa intitulada 

“Bar das Sapatão”, realizada na casa de festas “Ateliê Bar e Petiscaria” contou com atrações 

exclusivamente femininas divididas entre mulheres lésbicas e bissexuais. A festa é aberta a 

todos/todas e atualmente costuma possuir edições trimestrais sempre ocorridas em bares e 

boates no bairro da Ribeira, na capital potiguar. 

Os estudos sobre lesbianidades perpassam ainda dilemas quanto as suas 

significações e sentimentos de pertença a esta e determinadas categorias sociais - quais 
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sejam: entendida, lésbica, sapatão, caminhoneira etc. Isso se fundamenta ainda como uma 

das questões centrais, pensando em sociabilidades urbanas e suas infinitas possibilidades de 

produção de códigos. Pesquisas afins como a tese de doutorado “Entre umas e outras: 

mulheres, (homo)sexualidades e diferenças na cidade de São Paulo” (2008) de Regina 

Facchini, nos faz refletir que a descrição por si só dos espaços e interações no circuito já se 

utilizam de recortes espaciais e temporais “como uma colagem de instantâneos que captam 

apenas o que foi colocado em foco” (ibid, p. 207) emprestando uma falsa impressão de 

substância. Para isso, é necessário se ater aos diferentes códigos ocupados pelos sujeitos no 

interior de suas categorias, entendendo no deslocamento espacial a produção de diferentes 

classificações a partir de linguagens diversas. A mobilidade estaria não só no espaço, mas 

nas formas como essas sujeitas lésbicas produzem e reproduzem seus códigos 

classificatórios, corporais e, principalmente, identitários. 

No entanto, passada uma década de sua pesquisa, busco refletir como as mulheres 

incorporam estas classificações identitárias nas diferentes formas de afirmativa de suas 

identidades sexuais, aqui em questão na capital potiguar. Tendo em vista que, grande parte 

dos estudos sobre lesbianidades - historicamente descritos como (homos)sexuais femininas 

entre as décadas de 90 e início dos anos 2000- ainda se localizam nas regiões sul e sudeste 

do país. Porém, este cenário vem gradativamente tomando novas interfaces.  

Buscando entender a construção de seus discursos, performances de gênero e 

incorporação de identidades entre suas interações sociais de lazer e afetividade pública. Ao 

recorte dos marcadores sociais da diferença, atendo olhar às categorias de classe, 

raça/etnia, e, principalmente, como lidam com a construção de sentidos, dentre suas 

vivências pessoais nas diferentes formas de ocupação urbana.  

Pensar urbanicidade, é compreender seu contexto histórico em que estudos urbanos 

ganham grande influência antropológica, principalmente, influenciados por trabalhos 

realizados na Escola de Chicago. A vida urbana passa a ser vista como um importante meio 

de se pensar a formação de novos atores e dinâmicas sociais, seus processos ligados à 

formação de cidades, além dos contrastes e conexões entre vida rural/urbana. Como os 

clássicos “Urbanismo como modo de vida”(1938) de Louis Wirth e “The Folk Society” (1947) 

de Robert Redfield. 
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Assim, entender esse processo a partir da ótica do consumo em grandes cidades, 

estaria então ligado a como estas sujeitas perpassariam uma economia moral. Nesse 

sentido, como afirma Barbosa e Campbel (2006) o consumo faz parte de um processo social 

ligado às múltiplas formas de provisão de bens e serviços, sendo produtor de sentido e 

identidades independentemente da aquisição de um bem físico. Assim, rompe a ilusória 

percepção do consumo como o ato de comprar algo e sim, a forma como determinada ideia, 

objeto e/ou ação possa ser apreendida. Sendo o consumo a própria arena em que a cultura é 

objeto de lutas que lhe conferem forma. (DOUGLAS&ISHERWOOD, 2006) 

Estaríamos então a uma intercessão sobre pensar em como esta ideia de 

necessidade de uma festa exclusivamente voltada ao público lésbico estaria sendo 

consumida e pensada dentre os múltiplos espaços de ocupação urbana, gerando-se um atual 

fenômeno social ligados ao lazer e vida noturna na cidade de Natal. 

 

O “bar das sapatão” e suas convergências identitárias 

Descrito pelas organizadoras, em sua página oficial do Facebook como: “Festa feita 

por e para mulheres lésbicas”. Em sua descrição do evento, consta se tratar de um encontro 

de “brejos”, forma como denomina o encontro massivo de mulheres lésbicas. O discurso 

político a todo momento é evocado por suas idealizadoras, como forma de gerar um 

consumo segmentado a determinado a esta causa política-social. Assim, afirmam em 

entrevista realizada a um canal da plataforma Youtube em 2017, logo após suas primeiras 

edições: 

A ideia surgiu porque a gente notou que na cidade não tinha nenhuma festa 
voltada para o público lésbico. Então a gente queria fazer alguma coisa que fosse 
especificamente para esse público, porque a gente notava que as festas eram gays, 
a maioria LGBT. A gente como lésbica quis fazer algo para esse público mesmo e 
que a gente pudesse se sentir livre e expressar nossa sexualidade, celebrar nossa 
sexualidade e se divertir também acima de tudo e pudesse ser a gente e ser 
lésbicas. [...] É um espaço de resistência também a festa, não é um lugar só para se 
pegar e curtir. [...] No primeiro tinha homens em cima do palco e no segundo a 
gente já disse não, não vamos permitir que isso role, é só mulheres. Porque tudo é 
em prol mesmo da visibilidade lésbica. (Vitória Real, em entrevista a um canal local 
na plataforma Youtube

271
) 

                                                      

271
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Lisboa e Vitória Real, dois ícones sapatônicos potiguares pra deixar o brejo em chamas. Nesse episódio 
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A busca pela compreensão desse processo socializador, perpassa também entender 

como as diferentes relações entre mulheres que partilham de práticas afetivo-sexuais, 

implicam no estabelecimento de uma rede de sociabilidade divididas entre os limites do 

público e privado, nas escolhas por atividades/espaços/estabelecimentos de lazer, também 

ligados às práticas dos jogos de sedução. Ainda que em sua justificativa neguem a existência 

prévia de outros festejos e/ou estabelecimentos sob temáticas afins, realizadas por outros 

estabelecimentos voltados ao público LGBT e com presentes há anos na cidade. Porém, o 

que está a estas sujeitas seriam não apenas a possibilidade de um lazer próprio, e sim o 

consumo de uma ideia voltada a determinados estilos de vidas e classes sociais. Assim como 

o consumo é um processo ativo de constante redefinição das categorias sociais. 

(DOUGLAS&ISHERWOOD, 2006) 

Na cidade de Natal, bares e festas temáticas sobre lesbianidades e sexualidades 

femininas ganharam maiores visibilidades a partir do início dos anos 2000, em parte 

influenciados pela fundação do GAMI (Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes) em 

2003, e suas atividades políticas, lúdicas e culturais voltadas à luta contra lesbofobia. 

Atenuados, após a criação de bares como Feitiço272 e Vogue Natal, comumente 

frequentados por pessoas “GLS” (Gays, Lésbicas e Simpatizantes), conforme era 

popularmente conhecido por seu público habitual. Tais estabelecimentos auxiliaram na 

circulação de trajetos e preferências por espaços de lazer voltados a esse público.  

Atualmente, é possível notar um crescimento massivo de um campo de lazer voltado 

às redes de sociabilidades lésbicas, como a festa Bar das Sapatão e outros espaços 

comumente lidos como “alternativos”, por serem amigáveis às causas LGBT, como Donana 

Pub, Vogue Natal e Casanova Ecobar, entre outros. Como também, pela adaptação de novas 

categorias musicais, que se tornam atrativos entre as escolhas de circulação em espaços 

urbanos, como eventos com a participação de cantoras de “feminejo”273. Havendo ainda 

                                                                                                                                                                      

conversamos sobre sexo lésbico, um assunto que aguça a curiosidade de muitas.” disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ygdTl4z-Y, acesso em 05/08/2019. 
272

 O bar encerrou suas atividades em 2012. 
273

  Esta categoria simboliza a crescente tendência de cantoras e compositoras mulheres no sertanejo, surge 

em referência ao clássico sertanejo universitário do país.  
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alguns estabelecimentos comerciais que erguem politicamente uma auto-declaração 

LGBTQ+ como o La Luna Bar e Petiscaria e Acasos Bar, localizados em zonas divergentes da 

cidade, sendo o primeiro na zona sul e voltado a um público mais jovem e universitário, em 

contraste ao segundo que se localiza na zona norte e com uma presença de um público 

entre 30 a 60 anos. 

Entrelaçando então um debate teórico sobre contextos urbanos e vida social, é 

preciso depreender o sentido de sociabilidade. Simmel (1983) a denomina como a forma 

mútua de interação entre elementos associativos, esta é motivada pelas interações psíquicas 

dos indivíduos, proporcionadas a partir da sociação destes em um espaço comum, que seja: 

a sociedade. Ainda que diversas outras categorizações tenham sido criadas e reincorporadas, 

tomo partida deste conceito como um norte a se por um olhar mais clássico urbanista.  

Os estudos ocidentais sobre Gênero e Sexualidade nas ciências humanas trazem 

consigo uma trajetória de transformações políticas-sociais, desde as concepções da 

construção dos corpos até as noções atuais de identidades de gêneros e sexualidades, 

principalmente quando não-normativas, dialogando muitas vezes com teorias 

antropológicas culturalistas. Em grande parte, aliados ao método etnográfico, que se ergue 

enquanto importante instrumento teórico e metodológico na captação e reconhecimento de 

conjuntos identitários, e a dinâmicas sociais e formas de organização político-social. 

A produção destes debates está diretamente ligada aos movimentos identitários do 

século XX, mais especificamente nascentes na década de 40, com sua radicalização em 

meados da década de 60 a 70, tendo como base movimentos morais de assunção de 

identidades sociais. Para Hall (2006), as identidades sociais são construtos em permanentes 

diálogos e deslocamentos nas sociedades de modernidades tardias, que se constroem pelo 

meio das “diferenças” e não fora delas, caracterizadas pelas divisões e antagonismos sociais 

produtores das “posições de sujeito” (p. 17). 

A unidade, a homogeneidade interna, que o termo “identidade” assume como 
fundacional não é uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento: 
toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta” – mesmo que esse outro 
que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado. (HALL, 2008, p. 110). 

 

Nesse sentido, produções voltadas às identidades e experiências lésbicas ainda 

perpassam uma série de dilemas e conflitos de identificações, quanto ao sentimento de 
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pertença a esta categoria “guarda-chuva”, ligados a uma tentativa de homogeneização 

identitária por parte dos movimentos sociais organizados. 

Ainda que, uma série de estigmas perpassam a identidade lésbica. Têm relação às 

formas como tais mulheres incorporam performances de gênero (BUTLER, 2004), pela 

incorporação de características mais masculinizadas ou femininas. Heilborn (2012) conceitua 

este fenômeno, como a incorporação de gramáticas corporais específicas, ligadas ao 

processo de autoafirmação da identidade, fuga dos padrões normativos e visibilidade à 

existência. Esta identidade historicamente vivencia um processo de estigmatização, por suas 

práticas e condutas. Goffman (2004) ao refletir sobre o estigma afirma: 

 

O estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que podem ser 
divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e a de normais, quanto um processo 
social de dois papéis no qual cada indivíduo participa de ambos, pelo menos em 
algumas conexões e em algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são 
pessoas, e sim perspectivas que são geradas em situações sociais durante os 
contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam 
sobre o encontro. (GOFFMAN, 2004, p. 117) 

 

 O termo “sapatão” vem sendo adotado por ativistas e interessadas/os na causa por 

um processo de ressignificação. Ligado na tendência dentro dos movimentos de 

reivindicações identitárias, de positivação de elementos ligados a insultos. Um importante 

aspecto ligado às emergências identitárias brasileiras. Forma adotada pela reafirmação da 

identidade interiorada (Goffman, 2004), usa a noção do estigma (o insulto) de modo 

ressignificado. Como a exemplo da escolha pelo termo “Sapatão”, por parte das 

organizadoras da festa, ainda que o foco seja a identidade lésbica, é o ativismo ligado se 

mostra como um de seus pontos fundantes. 

Assim, tal discurso político perpassa à forma como esta identidade social, gera uma 

mercantilização do desejo por lazer e interação social próprias a essas sujeitas. Appadurai 

(2008) ao refletir sobre a vida social das coisas reflete em como o desejo por determinada 

ideia/objeto, gera uma demanda em função das práticas e classificações sociais ligadas a 

este. Assim, a demanda ao se mostrar como uma expressão econômica da vida social e 

política, estaria expressa também na forma como tal produto é pensado a ser consumo. 

Ainda que a escolha por este lazer não necessariamente vá perpassar um discurso político 

identitário por parte de todos seus frequentadores, que por vezes possa se sentir atraído 
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unicamente ao desejo de lazer e curtição daquele espaço. Gerando assim a relação entre o 

conhecimento técnico ligado à sua descrição e seus frequentadores, como afirma Appadurai 

ao pensar na ligação do produtor original ao consumidor final de determinado 

produto/mercadoria, em que dentre suas trajetórias de circulação, aqui ao caso de 

divulgação pública, pode gerar uma descontinuidade do conhecimento de sua lógica inicial. 

Como ao caso supracitado “No primeiro tinha homens em cima do palco e no segundo a 

gente já disse não, não vamos permitir que isso role, é só mulheres.” por Vitória, em que 

constantemente é pensado estratégias para que tal identidade seja constantemente 

reafirmada em dentre os atos e ações dos ali presentes. 

Nádia Meinerz (2011), em seu trabalho de dissertação de mestrado sobre as relações 

homoeróticas femininas na cidade de Porto Alegre, faz uma análise sobre como estas 

mulheres, em segmentos médios urbanos, privilegiam determinados espaços lúdicos e de 

lazer menos marcados por relações à sexualidade em detrimento a estabelecimentos “GLS” 

e/ou “lugares alternativos” (ibid, p. 89). A autora argumenta se tratar de uma articulação 

entre capital cultural e oportunidades de acesso livre a suas sexualidades, ligados também a 

padrões de consumo específicos. Estando nas situações particulares, a predileção pela 

interação com potenciais parceiras. Porém, como tal dinâmica estaria sendo vista no BDS? 

Para isto, adentro ao ciberespaço como um contato direto com seu público-alvo através das 

redes sociais.  

 

Perambulando pela hashtag #BardasSapatao 

A mobilidade estaria não só no espaço, mas nas formas como essas sujeitas lésbicas 

produzem e reproduzem seus códigos classificatórios, corporais e, principalmente, 

identitários. Assim, o universo da internet possibilita o espaço da liberdade e possibilidade 

de encontro ao igual. Danah Boyd (2007) ao refletir sobre a influência das redes sociais na 

construção da vida social de adolescentes norte-americanos, utiliza da plataforma MySpace 

para pensar como estes depositam nas redes sociais um alto teor de significação no processo 

de construção identitária. Através da criação até mesmo de perfis contendo informações 

falsas, para que possam se expressar livremente sem que haja controles parentais. Em sua 

pesquisa, constatou que suas interações tendiam em maioria a pessoas conhecidas e 

artistas/bandas de admiração. Assim, pensar a realidade 
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Leitão e Gomes (2018) ao pensar metodologias de pesquisas virtuais, elenca três 

possibilidades de aplicação, sendo elas: Perambulações, acompanhamentos e imersões. A 

perambulação se caracteriza por seguir o fluxo de hashtags e a partir de como estes 

indexadores/marcadores são adicionados pelos usuários e usados como palavras-

chaves/expressões de forma a conectar links e usuários dentro das redes. Assim, as autoras 

pensam o exemplo da plataforma Twitter, como uma das redes principais para se pensar o 

turbilhão informativo gerado por uma de suas características principais: o número reduzido 

de caracteres e a possibilidade de “seguir” contas sem que seja recíproco. Gerando altos 

níveis interacionais em curtíssimos períodos. Assim, as hashtags servem também para 

elencar o que está sendo mais debatido no momento, a partir de seus “Trending Topics”, 

que seriam os principais assuntos em foco. 

Outrossim, o espaço do Twitter ganha novos usos a partir de movimentos sociais 

organizados que passam a visualizar na internet um campo de possibilidades para ativismos 

digitais. Tal uso foi analisado por Silva (2012) ao refletir sobre o ciberativismo ligado ao 

movimento social da Hashtag #ForaMicarla na cidade de Natal. A autora reflete como o 

ciberespaço se torna espaço não apenas como meio de expor a insatisfação com a gestão 

municipal e sim, como meio indexador de um movimento social online que ganhou as ruas. 

Assim, meus primeiros contatos às discussões envoltas da festa Bar das Sapatão 

surgem a partir de publicações acompanhadas pelo Twitter ainda que até então de forma 

despretensiosa. Em janeiro de 2017, a hashtag #SPGD ganhou espaço entre os assuntos mais 

comentados da cidade, após publicações massivas de divulgação à banda Sapagode, recém 

fundada. A banda surge como um fenômeno após a publicação de um vídeo no Twitter em 

que um grupo de mulheres cantavam músicas de pagode em versões voltadas às 

experiências lésbicas. A recepção foi imediata e em poucas horas usuárias da rede 

aclamavam pela criação de uma festa que fosse voltada exclusivamente à experiência 

lésbicas. Na qual a banda SPGD, em conjunto de demais artistas locais, pudessem fazer parte 

de um evento voltado exclusivamente à visibilidade lésbica. 

No dia 12 de março de 2017 a festa ganha sua primeira edição realizada na casa de 

festas Ateliê Bar e Petiscaria, com entradas antecipadas entre 10 a 20 reais, a depender do 

lote. Utilizando como espaços de divulgação não apenas o Twitter, como também a criação 
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de “eventos” no Facebook. Concretizando as demandas de ciberativismo por parte de seu 

público-alvo. 

O tom político perpassa ainda, para além da validação lésbicas, questões correlatas, 

como ao caso da publicação no dia 10 de março de 2017, em que uma de suas idealizadoras 

publica no evento: 

 

Atenção Brejo e agregadxs disposto a ajudar manas em situação de rua: Vamos ter 
plaquinha do beijo e toda grana que a gente conseguir compraremos absorventes e 
entregaremos a mulheres em situação de rua. [...] consegui contato com uma mana 
que já faz esse trabalho todo dia na cidade. 1. Não se preocupem que tirarei fotos 
dos absorventes e das notas fiscais; 2. Quer ajudar e não quer beijar? Traz a doação 
do absorvente ou da grana que dá certo. 3. Quer ajudar vendendo beijo na festa? 
Fica um pouco com a plaquinha e abala esse beijo da Sapa. Aqui é o rebu 
consciente! Bora! (extraído do evento público “Bar das Sapatão // 12/03 // Ateliê 
Bar na plataforma Facebook em 10 de agosto de 2019) 

 

O discurso político do evento ganha para além da identidade, o tom de causa social. 

Assim, as táticas de jogos de desejo e atração ligadas a festas e ambientes noturno, ganham 

proposições ligadas a problemáticas reais da vida das mulheres, como a articulação entre a 

venda de beijos e a compra de absorventes para pessoas em situação de rua. Apesar do 

contraponto de se realizar em uma casa de festas que cobra preços não acessíveis para sua 

entrada, delimitando seu público à uma maioria de classes médias. O duplo passo de tal 

estratégia pode ser visualizada como uma das formas de marketing e adição de capital 

político e emocional, como função a transformação do desejo em retorno financeiro 

destinado a determinado fim político. 

Tal ação, gerou repercussões na plataforma Twitter dada a divulgação de sua 

“plaquinha” com os preços do “Beijo do brejo”, girando em torno de 0,50 a beijos no rosto e 

2 reais para “beijos na sapa”. Assim, a mobilização em torno da festa nasce antes de sua 

realização, como um meio de convergência de marketing entre seu público-alvo e 

organizadoras, entonando a dinâmica do desejo e pegação como meio agregador. 

Assim, o Facebook e Twitter se unem na divulgação da festa, porém utilizados a partir 

de estratégias diferentes. Estando no Facebook sua página oficial e evento de divulgação, 

que seja: as articulações ligadas às organizadoras, como também a divulgação de fotos após 

cada edição do evento. Enquanto que o Twitter daria a liberdade de indexação de seus 

usuários e frequentadores como espaço de interações a partir da hashtag #BarDasSapatao. 
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Como na publicação no Twitter da usuária @maxipraxedess em 10 de março de 2017: 

“vamos subir a tag #BarDasSapatao para atingir o trending topics!!!”; ou no mesmo dia pelo 

usuário no mesmo dia “no momento convencendo colegas de trabalho a confirmar presença 

e ir pro #BarDasSapatao” (trecho retirado de conta inativada). 

Os múltiplos contatos gerados entre as conexões de consumidor e produto/marca, 

estariam aqui ligadas à como a fidelidade ligada a seu público-alvo se mostra como o santo 

graal desta economia afetiva. (JENKINS, 2015) 

 

Considerações Finais 

Pensar a ideia de criação de uma festa exclusivamente, na identidade lésbica, 

adentra a como as lógicas de consumo tem se incorporado de discursos políticos e de 

visibilidade. Como explica França (2006), ao enxergar estabelecimentos que possuem a 

tendência em recortar seus direcionamentos a públicos-alvo determinados, em que um de 

seus atos está na incorporação de símbolos popularizados por ativistas, como a bandeira do 

arco íris. A autora pontua que ocorre ainda uma segmentação de espaços de consumo 

voltados a subgrupos específicos, como “lésbicas modernas”, “homossexuais mais velhos”, 

etc.  

Neste sentido, o foco está fundamentalmente em como a festa “Bar das Sapatão” 

idealizada na cidade de Natal, produz sócio-espacialmente através da incorporação de signos 

ligados a botequins brasileiros, uma ideia de espaço voltado a um público específico, que 

seja: de mulheres que partilham de práticas afetivas e sexuais entre si e para além disto, 

partilham estilos de vidas afins. Esta reflexão se entrecruza às relações entre idade, classe, 

raça/etnia ligadas à construção de um público próprio caracterizado por uma alta presença 

de jovens e universitárias/os. A ideia que se cria a partir deste evento, estaria para além do 

uso de uma afirmação identitária como contexto central, perpassando relações comerciais e 

o tom de causa impulsionada por discursos utilizados entre movimentos sociais organizados. 

Como a criação de placas com retorno financeiro destinado a ações de caridade a um 

público em vulnerabilidade social.  

Tais esferas estariam circulando entre moralidades e desejos e categorias que por 

vezes são reafirmadas por ativistas como homogeneizantes como lésbicas, sapatão e até 
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mesmo “mulher”. Porém, dada as limitações de tal ensaio, tais discursões tomarão 

seguimento em publicações futuras. 
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“PARA SER TRAVESTI NÃO NECESSARIAMENTE TEM QUE TOMAR HORMÔNIOS, NÉ 
MONA!?”: FLUIDEZ E DESCENTRAMENTO DAS TRAVESTILIDADES RURAIS E INTERIORANAS 

DO SERTÃO POTIGUAR274 
 

Pietra Conceição Azevedo275
 

Elisete Schwade 
 
Resumo 
Neste texto apresento as primeiras reflexões da pesquisa etnográfica que realizei com cinco travestis entre 
fevereiro e novembro de 2019, cujo foco é compreender como se dá o processo de performatização identitária 
delas em um município rural/interiorano do sertão norteriograndense. Aqui apresento como a performance 
identitária das interlocutoras provoca rupturas em termos da percepção binária de gênero, que apontam para 
uma fluidez específica quanto ao manuseio dos símbolos e dos comportamentos de feminilidade e de 
masculinidade, e concomitantemente para expansão do entendimento das travestilidades.  
 
Palavras-chave: Travestis; Rural/interior; Performance identitária. 

 

Introduzindo Jardim e suas flores 

A (in)visibilidade acadêmica sobre as performances identitárias de travestis em 

contextos rurais, interioranos e outros não-urbanos, ocasiona tanto limitações nos estudos 

as relações de gênero e sexualidades, bem como nos estudos das ruralidades e urbanidades 

no entendimento da diversidade humana e das relações sociais, quanto a cristalização de um 

ideal travesti marcadamente urbano e metropolitano. Os cotidianos, as narrativas e as 

trajetórias das travestis do município de Jardim/RN tensionarão estes dois âmbitos ao 

apresentarem expansões, rupturas e agências. 

Jardim276 é um município interiorano do Rio Grande do Norte. Tem em sua base de 

formação uma área de assentamentos de trabalhadores/as rurais sem terra, cujo 

cooperativismo é que fundamentou seu sistema econômico. Possui quase meio século de 

                                                      

274
 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - código de Financiamento 001. 
275

 Travesti bacharel em Ciências Sociais/UERN (2017). Mestranda em Antropologia Social pelo PPGAS/UFRN na 

linha de pesquisa "gênero, sexualidades, corpo e saúde". Integrante do Grupo Gênero, Corpo e Saúde 
(GCS/UFRN) e do Grupo de Estudos Culturais (GRUESC/UERN). 
276

 Reconhecendo o poder da escrita etnográfica e as implicações políticas da pesquisa antropológica na 

contemporaneidade, principalmente quando o grupo interlocutor é socialmente estigmatizado, como é o caso 
de nós travestis, e acompanhando a ascensão do fascismo com a eleição de um presidente de extrema-direita, 
decidi utilizar nomes fictícios para a localidade e também para as interlocutoras com intuito de manter o 
anonimato, mesmo reconhecendo suas limitações (FONSECA, 2011). Pois conforme defende Cláudia Fonseca 
(2018, p. 208): “a ideia de que, na área das humanas, nossas pesquisas têm consequências “meramente” 
simbólicas e, portanto, podem ser classificadas como de “risco mínimo” é enganosa”. 
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existência e tem um pouco mais de 30 anos de emancipação política. Atualmente há menos 

de 13 mil habitantes na localidade, dispersos em pouco mais de vinte comunidades 

localizadas numa área onde o sertão e o litoral se encontram. O município, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, possui uma “zona urbana” 

equivalente a 5% do seu território, o que implica uma maior extensão de ruralidades.  

O primeiro tensionamento que senti com o contexto jardinense, se deu em meados 

de fevereiro, logo no primeiro momento da pesquisa de campo, quando me deparo com um 

estranhamento primário. Assim que eu e minha amiga Alinny, que fez a ponte entre mim e 

as interlocutoras, descemos do “táxi alternativo” fomos logo recebidas por abraços 

afetuosos de Dália e Chico. Dália, a primeira interlocutora que conheci, trajava uma camiseta 

sem sutiã por baixo e um short pequeno, possuía pêlos na parte do “chuchu” (barba no 

pajubá277) e estava com seu cabelo preto liso atado, com lábios carnudos, sobrancelhas 

arqueadas e ombros um pouco largos, ou seja, uma performance/corpo generificadamente 

fluida. De imediato, como não tínhamos falado nossos nomes, não associei aquele 

corpo/performance à travesti Dália, no qual Alinny vinha comentando durante nossa viagem. 

Quando Dália se apresentou, o primeiro gatilho foi disparado. 

Embora eu tivesse, a priori, conhecimento que as travestilidades rurais/interioranas 

apresentariam diferenciações diante das conhecidas até então por mim (urbanas, citadinas e 

metropolitanas), a imagem do que é uma performance/corpo travesti “ideal” ainda 

direcionava meu olhar, ou seja, que a fluidez dos gêneros era sobreposta por uma 

feminilidade medular. Este preambular instante etnográfico, e todas as posteriores 

observações e relações em campo, modificaram e ampliaram minha visão sobre o que é “ser 

uma travesti”. Eu precisava me familiarizar com as expressões e os símbolos dessas “novas” 

performances identitárias, para conseguir visualizar as potencialidades que possuíam de 

expansão do entendimento vigente das travestilidades. 

                                                      

277
 Pajubá ou “bajubá” é um conjunto de palavras e expressões utilizadas entre a população LGBTI (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Intersexuais), e principalmente entre as travestis. Uma 
espécie de dialeto, de linguagem popular. O dialeto pajubá foi primeiramente utilizado em terreiros de 
religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, e depois apropriado e reinventado pelas travestis. 
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Dália é uma das cinco interlocutoras da pesquisa, junto de Margarida, Magnólia, 

Girassol e Edelvais. Ela é uma travesti negra de 32 anos de idade, trabalha como merendeira 

da escola do município, reside sozinha no centro da comunidade central em um casa 

conquistada através de uma ocupação, embora tenha vivido sua infância e adolescência em 

uma das comunidades mais distantes (cerca de 30 km da principal), onde ainda encontra-se 

sua mãe. Trabalha esporadicamente “fazendo uns plocs”, ou seja, como prostituta. Também 

é promotora de eventos no município. 

Margarida é uma travesti branca de 52 anos de idade, ex-artista circense e filha de 

cigana. É dona de casa, agricultora e também faz trabalhos publicitários, por ser “famosa” na 

redondeza. Ela reside sozinha em uma comunidade rural que fica à 3km da comunidade 

central. É natural de outro município interiorano e em meio suas andanças morava em 

Jardim fazia uma média de 8 anos, sendo que morou 5 anos no seu trailer na comunidade 

central e apenas há 3 anos estava na residência atual. 

Magnólia vive exclusivamente dos “pro/pg/plocs” (significam “programa” no pajubá), 

da prostituição, embora faça uns “bicos” como cabeleireira. Seu trabalho como prostituta é 

atendendo tanto em domicílio, como também vai para a Rodovia Federal (BR) em uma 

cidade de médio porte vizinha. Às vezes também consegue fazer uns PG’s em Jardim. 

Magnólia é uma travesti negra que tem 27 anos de idade, foi “a primeira bicha a se montar” 

em Jardim, ou seja, a primeira travesti jardinense. Sua residência é múltipla e perpassada 

pelos trânsitos, onde intercala entre a casa de sua mãe em uma comunidade rural de Jardim, 

a casa de uma amiga na cidade onde trabalha e a casa de Dália quando vem para eventos na 

comunidade central. 

Girassol tem 24 anos de idade, é negra, de cabelo estirado e com a raiz crespa, 

magra, com uma pequena deterioração entre os dentes frontais, motivo pelo qual de vez em 

quando ela coloca a mão cobrindo a boca quando rir ou fala. As outras interlocutoras 

costumam dizer que “ela não gira bem da cabeça”, que possivelmente pode enquadrar ela 

enquanto portadora de alguma “deficiência”. Ela é natural de outro município, mas mora em 

Jardim desde seus quinze anos de idade, na comunidade central em uma casa alugada junto 

de sua mãe, avó e irmão. Estudou até o primeiro ano do Ensino Médio e trabalhava 

braçalmente, manuseando um produto típico daquela localidade. Era a única interlocutora 

que estava em um relacionamento sério durante a pesquisa. 
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Edelvais é uma travesti negra e “viúva” de 40 anos de idade que é prostituta há 

bastante tempo. Foi ela que apresentou a “BR” à Dália e à Magnólia, sendo que já dividiu 

casa com a primeira e atualmente acolhe a segunda na cidade vizinha onde mantém um lar. 

Ela não faz mais “ponto” na “BR”, é uma “puta andarilha”, no qual percorre os cabarés dos 

municípios da redondeza na “batalha”. Edelvais, assim como Magnólia, vive em 

deslocamento entre Jardim e outros municípios. 

Realizei várias viagens até Jardim e acompanhei fisicamente e virtualmente estas 

cinco interlocutoras entre fevereiro e novembro de 2019, com alguns intervalos. Os lugares 

observados foram os mais diversos: domicílios delas, casas de vizinhos e amigas, espaços de 

lazer (bares, clubes, festas comemorativas pessoais e públicas), circo, hospital, posto de 

saúde, supermercados, cabaré, campo de futebol, praça, pequenos estabelecimentos 

comerciais, prefeitura, lanchonetes, posto de combustível, Facebook, Whatsapp, Instagram, 

etc. Os cotidianos fortemente marcados por deslocamentos, das interlocutoras, dificultavam 

as visitas, porque todas as vezes que fui a campo fiquei hospedada nas casas delas, 

principalmente na de Margarida e por vezes na de Dália. As demais, por motivos diversos, 

não tinham como me hospedar, embora eu sempre estivesse com elas. 

A pesquisa etnográfica de mestrado, que subsidia as reflexões aqui apresentadas, 

tem como objetivo geral compreender como se dá o processo de performatização identitária 

das travestis que residem em um município rural/interiorano do sertão do Rio Grande do 

Norte. Neste texto especificamente refletirei sobre a fluidez e descentramento destas 

performances identitárias no jogo nos símbolos, comportamentos e práticas generificadas e 

sexualizadas, percebendo a potência das corporeidades nesses contextos e buscando 

evidenciar os marcadores sociais da diferença. 

Aquilo que afirmo ser a performance identitária das travestis tem por base, 

principalmente, as reflexões de Judith Butler (2016) sobre performance, e considera o que 

há de convergência, similitude e câmbio entre as singularidades das travestilidades, bem 

como as particularidades e diferenças que emergem sobre o campo da coletividade e 

expressam o descentramento da identidade travesti. Portanto, quando falo de 

performatização identitária me refiro a como o gênero, o corpo e o discurso, perpassados 

por marcadores sociais da diferença (raça, classe, geração e deficiência), são 
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performatizados por atos, gestos e atuações reiterados cotidianamente e elaborados em 

identidades descentradas e a partir da alteridade. 

 

Travestilidades entre contextos 

A feminilidade medular continua basilar na performatização das travestilidades das 

interlocutoras, como nos contextos estudados até então (KULICK, 2008; BENEDETI, 2005; 

PELÚCIO, 2009; DUQUE, 2011). No entanto, a performance identitária das travestis dos 

contextos rurais/interioranos de Jardim provoca rupturas em termos da percepção binária 

gênero, que apontam para uma fluidez específica quanto ao manuseio dos símbolos e dos 

comportamentos de feminilidade e de masculinidade, e concomitantemente para expansão 

do entendimento das travestilidades. Visualizar-se isso através da visibilidade dos pêlos nos 

corpos; das formas e os pronomes de tratamento; dos trânsitos entre espaços generificados; 

e do descentramento da hormonização no (auto) reconhecimento enquanto travestis. 

Quando falo em rupturas tomo por base os cruzamentos dos resultados das 

pesquisas socioantropológicas realizadas com travestis nos contextos urbanos e 

metropolitanos, como os de Kulick (2008) em Salvador/BA, de Benedeti (2005) em Porto 

Alegre/RS, de Larissa Pelúcio (2009) em São Paulo/SP e de Duque (2011) em Campinas/SP e 

os que formulei a partir de Mossoró/RN (AZEVEDO, 2017). A maioria destes são os mais 

referenciados nas discussões acerca de travestilidades atualmente. 

Esses estudos de cunho etnográfico parecem delinear uma semântica travesti. 

Mesmo argumentando para a diversidade de expressões identitárias desses processos 

performativos, em várias escalas de cidades e tipos de urbanidades, essas pesquisas findam 

despretensiosamente alimentando aproximações que me fazem pensar, mesmo 

limitadamente, em um ideário de travestilidade, que implica, sucintamente, a construção 

sistemática de um corpo e uma identidade demarcadamente feminina, a reificação dos 

símbolos da feminilidade hegemônica e a centralização da hormonização. 

Mesmo percebendo essas regularidades nos estudos sobre nós travestis, inclusive o 

que desenvolvi em outro momento, é necessário frisar que nenhum/a autor/a defendeu 

algum tipo ideal de travestilidade, pelo contrário. Esta explanação tem meramente o intuito 

de mostrar recorrências e apontar rupturas e aproximações a partir de outros contextos 

socioculturais, como os focalizados na pesquisa aqui apresentada. Duque (2011) já sinaliza 
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para as rupturas e consequente expansão da ideia de travestilidade a partir da montagem 

estratégica percebida nas trajetórias da travestis adolescentes que pesquisou. 

Os poucos estudos sobre as travestis em contextos rurais e interioranos - Gontijo e 

Costa (2012) e Gontijo (2014) ambas realizadas no interior do Piauí – embora visibilizem esse 

debate escanteado, não propiciam arcabouço etnográfico com discussão aprofundada de 

outras formas e tipos de performatização identitária, o que circunscreve a comparação e a 

referenciação das reflexões de contextos “próximos”. 

Desta forma, mesmo considerando os limites das comparações de contextos 

geoculturalmente compreendidos como distintos (?) - rural e interiorano vs urbano e 

metropolitano - e a problemática em torno da transposição dos modelos de análises 

hegemônicos “dentro do eixo” para os “fora do eixo”278, tentarei identificar e evidenciar as 

diferenciações construídas na relação da performance identitária das travestis com o 

município de Jardim, uma localidade rural/interiorana, traçando paralelos com dos estudos 

urbanos sobre as travestis. 

Embora a distinção entre o rural e o urbano já esteja sendo colocada em questão há 

algum tempo, conforme analisa Maria José Carneiro (1998; 2008), essa dicotomia ainda é 

perpetuada pela imagem comum do campo associada ao passado, à tradição, aos costumes 

humanos e naturais e a da cidade ao futuro, à modernização e ao desenvolvimento. No 

entanto, no campo epistemológico a discussão ganha um outro contorno dessa limitação 

dicotômica, segundo Maria José Carneiro (2008, p. 28) 

 

é importante esclarecer que aceitar os limites da capacidade heurística das 
categorias “rural” e “urbano” não significa abolir o seu uso ou reafirmar, apenas, 
que o rural não se restringe ao agrícola e nem que se trata de mera criação 
imaginária. Não é apropriado, muito menos, buscar uma essencialidade para essas 
categorias, de maneira a restituir-lhes função classificatória. Essas observações nos 
levam à necessidade de reconhecer o estatuto teórico dessas categorias. 
 

                                                      

278
 “Fora do eixo” e “dentro do eixo” são expressões recorrentemente utilizadas pelas/os pesquisadoras/es 

que se debruçam sobre a emergência das pesquisas acerca da diversidade sexual e de gênero em áreas rurais, 
contextos interioranos e/ou situações etnicamente diferenciadas (Lopes; Gontijo; Fernandes & Tota, 2016), que 
apontam para a necessidade de outras axialidades que apresentem reflexões a partir de lugares e falas que 
estão fora dos centros hegemônicos de produção antropológica do conhecimento, ou seja, as que se localizam, 
sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 
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O fundamental seria, portanto, identificar como a localidade constrói e é construída 

pelas relações sociais, formação das sujeitas, coletividades e performatização identitária, 

percebendo como um espaço determinado significa e é significado por essas categorias a 

partir das interações locais. Valendo-se sobretudo na operacionalização dessas categorias 

por parte das sujeitas locais na autocompreensão de si e do mundo (CARNEIRO, 2008). 

Antes de explanar sobre as especificidades e as diferenciações supracitadas acerca do 

processos de performatização identitária das travestis interlocutoras, que pressupõem 

aproximações e distanciamentos com as travestis estudadas até momento, é salutar 

discorrer sobre a conceituação de gênero aqui referenciada. 

Na tentativa de pensar o gênero de forma (des)colonializada, tentando contribuir 

para o campo das análises científicas feitas no Sul Global, pensarei as dinâmicas e os 

processos formativos, criativos e violentos, que envolvem o gênero, a partir das 

transformações das culturas e dos corpos num jogo de disputa sociopolítica, que possa 

reconhecer a multiplicidade presente na concepção pós-colonial dos estudos de gênero 

(CONNELL, 2016). 

O gênero, enquanto um conceito em constante disputa, será corporificado em 

performances que patentearão a fluidez e os trânsitos, e sua ampliação será pensada aqui a 

partir da perspectiva antropológica, isto é, através de evidências etnográficas expressas e 

observadas nos cotidianos das travestis de Jardim. A seguir apresento topicamente algumas 

dessas evidências. 

 

Fluidez e descentramento das performances identitárias das travestis rurais e interioranas 

 

a) A visibilidade dos pêlos nos corpos 

Pêlos no corpo são socioculturalmente, na contemporaneidade, atribuídos aos 

corpos masculinos, a partir do ideal de beleza padrão que discursivamente age sobre as 

performances de gênero, embora tenha crescido o número de rapazes que se depilam e o de 

mulheres que não se depilam. Entre nós travestis, de modo geral, há uma luta constante na 

eliminação dos pêlos, excepcionalmente do “chuchu” (barba no pajubá), por este ser um dos 

símbolos forte da masculinidade. As travestis interlocutoras da pesquisa também travam 
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essa luta diariamente, apesar de algumas circularem “tranquilamente” exibindo seus 

“chuchus” acentuados pelas ruas de Jardim. 

Desde o começo da pesquisa de campo, os pêlos nos corpos das travestis 

interlocutoras vinham me chamado atenção, ou melhor, a forma com elas lidam 

cotidianamente com a visibilidade deles. Observei que todas elas, com exceção de Magnólia, 

em muitos momentos exibiam pêlos no rosto, tronco e pernas. Edelvais, por fazer 

hormonização, apresentava pêlos mais finos e em menor quantidade, eles se tornaram mais 

vistos em setembro, período que ela tinha diminuído no consumo de hormônios femininos. 

Girassol tem uma concentração forte de pêlos apenas nas pernas, nunca a vi com “chuchu”. 

Margarida em um primeiro instante tinha me relatado que não saía de casa com o “chuchu 

gritando” (barba acentuada no pajubá), ela costumava tirá-lo através da depilação com cera. 

Em minha segunda ida à campo, fico surpresa em vê-la com “chuchu”, onde mais tarde 

naquele dia, a pedido dela, eu que o eliminaria usando uma pinça, também já presenciei ela 

tirando alguns cabelos do queixo com lâmina de barbear. Margarida também possui pêlos 

brancos e pretos na parte superior do tórax, entre os seios e as clavículas, que dependendo 

da peça de roupa que utilize, os deixam a mostra. Dália quase sempre estava com “chuchu” 

e com pêlos entre os seios, que com blusas decotadas os visibilizavam. Testemunhei ela por 

vezes usando pinça, por outras a lâmina de barbear. Sua depilação era principalmente na 

véspera do final de semana, para ir sem “chuchu” para as festas e bares, durante a semana 

só se depilava se tivesse algum evento para ir. 

O não desconforto com a exibição dos pêlos me faz pensar em alguns indicadores: o 

fato delas circularem diariamente em uma localidade que a grande maioria das pessoas 

eram conhecidos/as, onde a familiaridade com quem se relacionam acaba por gerar um tipo 

de segurança, parece não provocar riscos à elas de terem suas travestilidades 

“deslegitimadas”. Em contraposição, nos momentos em que as acompanhei em outras 

localidades elas sempre estavam depiladas. Nos casos de Dália, Margarida e Girassol, que 

vivem mais continuamente em Jardim, os cotidianos são marcados por intensas andanças 

que findam gerando familiarização e consequentemente uma liberdade frente aos 

desprendimentos das exigências sobre os cuidados estéticos com os corpos.  

Até junho Dália possuía dois empregos, trabalhava nos turnos matutino e vespertino, 

quando chegava em casa no final da tarde estava cansada e a depilação do “chuchu”, por 
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exemplo, não era uma preocupação. Margarida, em sua motocicleta, passava os dias 

andando entre sua comunidade e o “centro” (como chamavam a comunidade central), cujas 

as paradas eram diversas, sendo que o pequeno hospital municipal era diariamente parada 

obrigatória, porque ela por vezes ajudava as famílias no acesso aos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e também se disponibilizava como acompanhante das pessoas 

internadas. Nas vezes que eu subia em sua motocicleta, eu tinha consciência que iríamos 

parar no mínimo em cinco estabelecimentos públicos e comerciais e ou domicílios. Girassol 

estava sempre andando pelas ruas de Jardim, muitas vezes sem um rumo específico. Uma 

vez encontrei com ela em uma de suas caminhadas e perguntei: “está indo para onde, 

Girassol?”, rindo ela me respondeu: “para lugar nenhum, bicha. Eu gosto de andar, melhor 

que ficar em casa, né?” e seguiu seu caminho rindo e falando sozinha. 

Sendo também uma travesti rural/interiorana, estive morando em “minha” 

comunidade rural - Vertentes - durante a maior parte do período da pesquisa e tendo 

iniciado a “transição de gênero” eu não sentia tamanho desconforto com a exibição dos 

meus pêlos, inclusive “chuchu” naquele cotidiano. Embora eu sentisse a necessidade de me 

afirmar, nisto estava implícito uma performance feminina padrão, por estar no início da 

transição, a familiaridade com aquelas pessoas, que me conheciam desde criança, me 

desprendia dessa cobrança sistemática. Aqui é possível traçar um paralelo, sem 

necessariamente traçar uma regra. 

Outro indicador quanto a visibilidade dos pêlos parece-me estar relacionado com a 

prostituição. As únicas interlocutoras que trabalham sistematicamente com sexo 

remunerado – Magnólia e Edelvais – coincidentemente ou não, são as que menos ou nada 

evidenciam esses “símbolos da masculinidade”. Nas etnografias de Benedeti (2005), Kulick 

(2008) e Larissa Pelúcio (2009) o trato das travestis no combate aos pêlos é imprescindível, 

sistemático e central, não à toa essas pesquisas focam no contexto da prostituição travesti. 

Sobre as travestis que se prostituem as exigências quanto a performatização da feminilidade 

padrão são maiores e a existência de pêlos no corpo coloca em teste tal empreendimento. 

Um terceiro indicador aparentemente se concatena com o cansaço que é o cuidado 

estético da depilação cotidiana em um corpo que produz hormônio masculino. Aqui falo 

também através de minha experiência como uma travesti no início da transição que 

começou recente a hormonização. Enquanto Dália limpava a casa, no crepúsculo de uma 
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sexta-feira do final de março, nós conversávamos sobre como era cansativo lidar com pêlos. 

Quando relatei da preguiça que eu possuía quanto a esse procedimento, ela riu e comentou: 

“mulher imagine eu, que desde os 16 *anos de idade+ estou nessa peleja”.  

Em outro momento etnográfico, em meados de maio, iríamos a um campeonato de 

Motocross no “Centro”. Estávamos nos arrumando eu, Margarida e Dália na casa desta 

última. Elas ficaram prontas rapidamente enquanto eu ainda me depilava. Elas me cobravam 

agilidade, e Margarida dizia: “bicha não precisa disso tudo não, nós vamos só ali dar um 

close”. Depois de pronta, fiquei pensando se eu era perfeccionista demais na arrumação ou 

se elas já estavam cansadas desse perfeccionismo, por terem idades mais avançadas que a 

minha e se “montarem” a mais tempo. Elas pareciam não se cobrarem tanto com a esses 

símbolos. Neste dia em questão elas tinham pêlos visíveis, Dália entre os peitos onde a blusa 

com alça deixavam evidentes e Margarida no “chuchu” com algumas falhas da depilação. 

De maneira geral, elas transparecem não serem crisadas com os pêlos. A ideia da 

“disforia de gênero279” parece não atingi-las incidentemente nesse quesito. Embora relatem 

um certo desconforto com os pêlos, o fato deles estarem visíveis não faz com que sintam 

suas performances identitárias (des)legitimadas e não as fazem sentirem-se menos travestis, 

femininas e desejadas. 

Traçando um paralelo, outro aspecto performático no plano da estética que é 

descentralizado é o uso de cosméticos para se maquiar. Nós travestis usamos maquiagem 

para moldar nossos rostos, evidenciando traços femininos e escondendo os masculinos. 

Margarida é a única das interlocutoras que faz uso constante, embora não todos dias, de 

maquiagem (basicamente base, pó, rímel e às vezes lápis de olho). Segundo ela: “se eu 

pudesse andava sempre chique, bicha, toda produzida. Eu gosto que as pessoas me olhem e 

elogiem”. Magnólia também faz uso frequente, embora sem muito afinco como Margarida. 

A única vez que vi Girassol usando algum cosmético para se produzir, foi quando estávamos 

em uma grupo de travestis e viados nos arrumando, notei que ela tentava manusear os 

produtos, sem muito talento e talvez por coerção, e findou passando apenas um batom. O 

comum é vê-la de “cara lavada” (sem maquiagem no pajubá) no cotidiano de Jardim. 

                                                      

279
 Disforia de gênero representa o desconforto persistente com marcas e símbolos de gênero e sexuais, que 

estão inconformes à identidade de gênero reivindicada. 
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Edelvais não gostava de se maquiar e dizia, quando íamo sair mesmo para os bares, que “vou 

passar apenas um batom e estou pronta”. Dália em seu trabalho durante o dia não usa 

maquiagem, esta é exclusivamente usada por ela para eventos e festas. Em cotidianos 

permeados pela circularidade constante, as interlocutoras não se cobram na moldagem de 

rostos, com o uso maquiagem, frente às demandas sociais sobre performances que se 

reivindicam no âmbito feminino.  

O desprendimento com as cobranças que socioculturalmente recai sobre o corpo 

feminino – como, além de outras exigências, um corpo impecavelmente depilado e uma 

“pele feminina” *maquiada+ – evidencia que as travestilidades, nesses contextos rurais e 

interioranos, não necessariamente cobram o reforçamento dos símbolos da feminilidade 

padrão/hegemônica e ocultamento dos símbolos referidos à masculinidade. Há, portanto, 

construções de corpos que são fluidos, que perpassam o feminino e o masculino sem 

necessariamente serem lidos como ambíguos, cujos signos corporais generificados são 

negociados em performances identitárias que se desvinculam da binaridade de gênero. 

 

b) As formas e os pronomes de tratamento 

Era o primeiro dia em campo e enquanto ornametávamos o espaço que sediou o “1º 

Miss Drag de Jardim”, organizado por Dália com ajuda das outras travestis, conversávamos 

eu, Alinny, Dália, Margarida, as duas proprietárias do clube (um casal de lésbicas) e uma irmã 

de Dália. Durante os diálogos, algo me inquietava. Por vezes a irmã de Dália ou as 

proprietárias tratavam Margarida e Dália “espontaneamente” por pronomes de tratamento 

masculinos – ele, dele – e isto não as incomodavam. Alinny as corrigiu educadamente 

algumas vezes. Embora as interlocutoras sejam tratadas por seus nomes – femininos – estes 

veem frequentemente acompanhados de pronomes masculinos. “Fale aí com Dália, diga a 

ele que estou chamando”, foi uma das frases proferidas que ouvi naquela tarde. A 

composição dos termos pareceu-me inarmônica, mas com o desenrolar das visitas, fui 

percebendo que esse tipo de frase era comum naquele contexto.   

Em um sábado no final de fevereiro eu estava com Edelvais, Girassol e Dália em outro 

município, na ocasião tínhamos ido participar de um evento organizado pelas “bichas” da 

localidade, em que as travestis de Jardim eram convidadas especiais. Se tratava de um 

amistoso de futsal protagonizado por times formados exclusivamente por travestis e “viados 
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montados” dos dois municípios, intitulado “jogo das monas”. Era manhã daquele dia e eu 

acompanhava Girassol e Edelvais pelo mercado central do município. Para além dos olhares 

e das zombarias que recebíamos, algo que me chamou atenção foi como Edelvais era 

cumprimentada. Ela conhecia algumas pessoas do lugar, que inclusive sabiam e a tratavam 

por seu nome de “ocó” (homem no pajubá), uma das poucas ocasiões que testemunhei o 

desuso do “nome feminino”. Em um momento ela parou em uma barraca de frutas e 

começou a conversar com o proprietário, pareciam amigos. Ele comentou sobre ela com 

outro homem que estava ao lado, dizendo: “ela é gente boa demais. Tava com saudade de 

tu, Fulano280 [nome dela ocó+”. Ela tratou com naturalidade a situação, se despediram e ela 

até frutas ganhou. Mais uma vez, na esfera oposta, vi a “confusão” na pronúncia de uma 

frase que fundia um pronome de tratamento feminino com um nome masculino. 

Girassol se identificava e era tratada por um nome de um animal, uma espécie de 

apelido no qual ela se apoderou. Assim que nos conhecemos, perguntei se ela gostava que a 

tratassem por aquele nome, ela enfaticamente respondeu: “gosto sim, mulher. A única 

pessoa que me chama de Beltrano *nome dela de “ocó”+ é minha mãe, não aceito que outra 

pessoa me chame assim, porque eu sou Girassol”. Embora tenha acompanhado-a com 

menor frequência, Magnólia foi a única das interlocutoras que não vi sendo tratada por 

pronome ou nome masculino. Era bastante usual ser referenciada por seu apelido, que era 

feminino, ou pelo diminutivo de seu nome. 

No final de março eu estava hospedada na casa de Margarida. Íamos da sua 

comunidade até o “Centro”, quando ela decidiu passar antes no posto de saúde. As pessoas 

que esperavam atendimento médico a cumprimentavam amistosamente. Todas a tratavam 

pelo nome Margarida, embora usassem vez ou outra os pronomes de tratamento 

masculinos. Acompanhei Dália em diálogo com sua irmã/vizinha algumas vezes, que sempre 

a chamava no masculino, mesmo respeitando seu nome feminino. Sobre a realidade da 

                                                      

280
 As interlocutoras não tinham problema ela falar seus nomes de “ocós” para mim, acredito que por ser 

também uma bicha/travesti gerava confiança frente aquela “intimidade travesti”. Embora outras pessoas, por 
vezes, pronunciassem os nomes de “ocós” delas e elas não transparecessem desconforto, eu sabia que elas 
preferiam enaltecer o nome de “trava” ao invés do nome de “ocó”, por isso preferenciei usar nomes vagos ao 
invés do uso de nomes masculinos.  
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travesti pesquisada na região do semiárido piauiense, Gontijo e Costa (2012, p. 180) relatam 

que 

o pai e a irmã que moram com ela chamam-na pelo nome de batismo, Roberto, 
enquanto a mãe e a outra irmã, também moradora da Fazenda, chamam-na de 
Vanessa. Na Fazenda, todos a chamam pelo nome feminino, mas muitos se referem 
a ela pelo nome masculino, como pudemos constatar durante nossa estadia – 
quando ela está presente, os empregados da administração chamam-na pelo nome 
feminino; quando estão reunidos entre eles, usam o nome masculino para 
reportar-se a ela, raramente em tom jocoso; os assentados, em geral, usam o nome 
feminino. 
 

No contexto rural e interiorano de Jardim há uma fluidez principalmente nos usos dos 

pronomes de tratamento, sendo os nomes geralmente os femininos. Todo esse jogo de 

palavras e gêneros me faziam buscar justificativas para entender esse fenômeno. Uma 

primeira hipótese eu tentava formular pensando no fato delas serem conhecidas pelas 

pessoas da localidade desde antes da transição, onde era usual o nome e pronome 

masculinos, o que gera uma confluência da identidade masculina anterior e feminina atual. 

No entanto, Margarida e Edelvais não tiveram socializações antes da transição em Jardim, 

bem como Magnólia, nascida e criada lá, não vivencia essa oscilação de tratamento. 

Portanto, longe de querer evidenciar o porquê, me parece mais útil apresentar como elas 

lidam com essa forma de tratamento e como isto está implicado nas performances 

identitárias delas.  

Entre as interlocutoras, por outro lado, a única que ainda usava, às vezes, pronomes 

masculinos para se referir às outras era Margarida, até mesmo com suas presenças. Segundo 

Kulick (2008, p. 227, grifo meu) “as travestis sempre se referem umas às outras por 

pronomes e formas gramaticais femininos e são chamadas por termos vocativos femininos, 

exceto nos casos em que o intuito é ofender ou fazer troça [que as referem no masculino+”. 

No caso de Margarida não há a intenção de zombaria ou provocação, é tanto que as outras 

travestis não retrucam e nem se ofendem. A espontaneidade dos termos falados por ela 

parece mais ligar-se a uma questão geracional e de trajetória de vida, já que esta tinha vivido 

outros processos de uma travesti cigana e artista circense que tinha 52 anos de idade.  
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Em contextos outros, como os urbanos e os metropolitanos, o Movimento Trans281 

marcadamente citadino luta pelo respeito à identidade de gênero, reconhecimento do nome 

civil282 ou social e utilização dos pronomes de tratamentos corretos a partir do gênero 

reivindicado. A negligência com a forma adequada de tratamento, por exemplo, pode ser 

entendida como uma violência simbólica e enquadrada como transfobia. Esta conjuntura 

quando comparada ao contexto rural e interiorano de Jardim, expressa a diversidade de 

demandas e transações e as agencialidades locais para/com elas. Interessante pensar como 

essas dimensões, das formas de tratamento que uma travesti está submergida, são 

contextuais, diversas e marcadas por negociações e relativizações cotidianas.  

 

c) Os trânsitos entre os espaços generificados 

Os espaços sociais foram, e continuam sendo, histórico-culturalmente marcados e 

divididos por relações de gêneros e de poder. Nessa divisão que perpassa espaços e gêneros, 

também estão implicados comportamentos e símbolos socialmente tidos como femininos e 

masculinos. Margaret Mead (1988) em seu estudo antropológico clássico sobre cultura e 

personalidade com os Arapesh, Mundugumor e Tchambuli concluiu que os traços de 

personalidade que chamamos de masculinos e feminino são condicionados 

socioculturalmente e a ocupação dos espaços varia a partir do contexto e não do sexo. 

Pierre Clastres ao realizar pesquisa de campo etnográfica com os guaiaqui, relata além da 

divisão sexual das tarefas e dos objetos/símbolos culturalmente associados aos homens e 

                                                      

281
 Movimento trans diz respeito aos movimentos sociais, grupos e coletivos políticos e associações de 

travestis, mulheres transexuais, homens trans e transgêneros de maneira geral. A nível nacional temos dois 
órgãos importantes: a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e a Associação Brasileira de 
Homens Trans (ABHT). 
282

 Em 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a alteração dos documentos de pessoas trans não 

precisa de autorização judicial, laudo médico ou comprovação de cirurgia de redesignação sexual, em seguida a 
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça regulamentou a mudança de nome e gênero em cartórios. Há 
também a possibilidade da inclusão do nome social, para quem não deseja retificar o registro civil, nas 
Carteiras de Identidade através do Decreto Federal Nº 9728/2018. 
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mulheres, arcos e cestos respectivamente, sobre o caso de uma “indígena transgênero283”, 

Krembégi:  

Krembégi era na verdade um sodomita. Ele vivia como as mulheres e, à semelhança 
delas, mantinha em geral os cabelos nitidamente mais longos que os outros 
homens; e só executava trabalhos femininos: ele sabia "tecer" e fabricava, com os 
dentes de animais que os caçadores lhe ofereciam, colares que demonstravam um 
gosto de disposições artísticos muito melhor expressos do que nas obras das 
mulheres. Enfim, ele era evidentemente proprietário de um cesto (CLASTRES, 1988, 
p. 76). 
 

Apesar da utilização de termos, atualmente, inapropriados no relato, o autor 

apresenta uma figura interessante para pensar tanto a existência antiga de uma “pessoa 

trans” em um contexto indígena rural, quanto para ver como ela é enquadrada na divisão de 

gênero vigente na época. Krembégi, que vivia como uma mulher, que só executa trabalhos 

femininos e carregava o símbolo máximo da feminilidade naquela realidade (o cesto), era 

impossibilitada de ocupar os espaços dos homens (CLASTRES, 1988). 

Na contemporaneidade acompanhamos vários rompimentos, desde a crescente 

desterritorialização dos espaços ditos femininos e masculinos, proporcionada sobretudo pela 

luta das mulheres no movimento feminista, até a transitoriedade das travestis nos variados 

espaços generificados, como foi possível observar no contextos rurais e interioranos dessa 

pesquisa.  

Acredito tal qual perfilha Gupta e Ferguson (2000*1992+, p. 34) que “ao trazer sempre 

para o primeiro plano a distribuição espacial das relações de poder hierárquicas, podemos 

entender melhor o processo pelo qual um espaço adquire uma identidade distintiva como 

lugar”. Se tratando dos espaços rurais e interioranos estudados é perceptível ainda a forte 

feminilização e masculinização destes, atrelados a divisão sexual do trabalho e da 

complementaridade entre os sexos, embora já seja possível problematizar a reprodução 

mecânica da família patriarcal nas relações de gênero no campo, conforme já apontava 

Silvana Nascimento (2008). 

                                                      

283
 Utilizo a expressão “indígena transgênero” por falta de um termo êmico que melhor represente essa 

performance identitária. A utilização de termos ocidentais para classificar realidades e processos não-
ocidentais é sempre uma armadilha e merece atenção e cuidados.  
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Nos alpendres e nas calçadas das comunidades e do “centro” de Jardim a visibilidade 

maior são para os grupos de homens reunidos. Quanto às mulheres, em sua grande maioria, 

estão dentro das casas ocupando-se das atividades domésticas, e apenas no final da tarde 

que é possível visualizá-las em grupos conversando. Inúmeras vezes quando acompanhava 

Margarida em sua motocicleta, paramos em frente de residências que tinham homens 

sentados do lado de fora conversando, e só quando entrávamos para tomar um café que 

encontrávamos as mulheres. Presenciei todas as interlocutoras circulando em ambos os 

espaços, tanto a casa como a rua, em meio a grupos de “mapôas” (mulheres no pajubá) e 

também de “ocós” (homens no pajubá). Penso que esse trânsito é possibilitado pelo fato 

delas serem travestis, ou melhor, pela fluidez de suas performances identitárias. 

Margarida por morar sozinha sempre teve que se responsabilizar pelas atividades 

ditas femininas e masculinas do lar, ou seja, as domésticas e “braçais”, da mesma forma que 

Dália. Girassol além de exercer um trabalho braçal e ajudar nas atividades domésticas, 

inclusive no cuidado com a avó que é cega, por vezes ela também vai para o campo de 

futebol jogar com os rapazes. Essas funções múltiplas desenvolvidas pelas interlocutoras, 

interligadas aos lugares diversos, possibilitam conexão com Kátia que assume atividades 

diversificadas em seu cotidiano rural piauiense, como: engajamento político, vida na roça, 

parteira e auxiliar no combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s (GONTIJO, 

2014).  

Nos bares e clubes que estive com as interlocutoras era notório também a divisão de 

gênero na composição das mesas. Haviam as exclusivamente masculinas e as femininas, 

embora fosse comum ver alguém do gênero oposto, que era o/a cônjuge de uma das 

pessoas da mesa, e raramente via-se uma composta por casais. Acompanhei todas as 

travestis de Jardim, com exceção de Girassol que não saía para esses espaços, nos 

momentos de lazer nesses lugares. Por vezes ficamos apenas eu e Magnólia em uma “mesa 

de ocós”, ou eu e Edelvais em uma “mesa de mapôas”, etc. Enfim, estive com todas elas em 

ambos os grupos. Tiveram ocasiões, quando estávamos em um grande número de travestis, 

que tínhamos uma mesa nossa, “das travas”. Algo semelhante é vivenciado pela travesti que 

foi pesquisada por Gontijo e Costa (2012, p. 182), segundo eles “Vanessa tem trânsito livre 

entre as casas e bares, pois é muito querida. Ela pode frequentar os bares tanto para 

homens como para mulheres, o que facilita seus encontros amorosos (no núcleo, dois bares 
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são frequentados exclusivamente por homens e o terceiro, por homens e mulheres 

separadas)”. 

As travestis ocupam e interligam espaços generificadamente vistos como “opostos”. 

Desde a fusão do trabalho “braçal” com o doméstico, passando pela circularidade de seus 

corpos nos espaços de lazer, até os trânsitos em lugares ocupados majoritariamente por 

algum dos gêneros, elas representam modificações na forma binária de construção dos 

espaços. Pensando juntamente com Gupta e Ferguson (2000[1992]) que uma das tarefas da 

antropologia é a de desnaturalizar divisões culturais e espaciais, os relatos etnográficos aqui 

escritos, a partir das experiências de travestis rurais e interioranas que conectam espaços, 

podem ser profícuos nessa empreitada. 

 

d) Descentramento da hormonização no (auto) reconhecimento enquanto travestis 

Eu estava na casa de Dália. Em um momento vou no banheiro e ela estava lá tirando 

o “chuchu” com uma pinça. Enquanto eu urinava e ela se depilava, falamos sobre os pêlos 

incômodos. Ela falou que eu estou com cara de “mapôa”, eu rebati dizendo que era só 

“truque”, que eu estava na verdade cheia de “chuchu” e que não via a hora dos hormônios 

fazerem efeitos. Ela comentou rindo: “será que depois de velha vou ter que tomar 

hormônios, mulher? Estou mais para uma linha drag, e não trans284… se bem que para ser 

travesti não necessariamente tem que tomar hormônios, né mona? [eu concordei com a 

cabeça+... se eu fosse uma trava bem “mapôa” e com peitos não ia prestar, bicha. Sabe por 

que? eu tinha debandado no mundo, só deus sabe onde eu estaria…” Começamos a dar 

gargalhadas juntas no banheiro (diário de campo, 06 de setembro de 2019). 

A partir da pesquisa de campo junto das travestis de Salvador, Kulick (2008, p. 83) 

afirma que para suas interlocutoras “os hormônios estabelecem uma espécie de linha 

divisória entre as travestis de verdade (“travesti mesmo”) e os que as travestis chamam de 

transformistas”. De forma mais incisiva, ao acompanhar as travestis de Porto Alegre, 

Benedeti (2005, p. 80) argumenta que 

 

                                                      

284
 Sobre as nuances entre drags e travestis, a partir da noção de “montação estratégica”, ver Duque (2011). 
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o tratamento hormonal parece ser o veículo que integra e exterioriza as dimensões 
física e moral do universo das travestis (…) O hormônio goza de um status 
privilegiado: seu consumo parece ser o elemento simbólico que determina o 
ingresso nessa identidade social em fabricação, nessa moldura social possível. As 
travestis somente reconhecem outras travestis nas pessoas que fazem ou fizeram 
uso dessas substâncias. 
 

Na sua etnografia com travestis em São Paulo, Larissa Pelúcio discorre que a ingestão 

dos hormônios além de representar o momento em que as travestis passam a ter o feminino 

“no sangue”, é também o marco da transição de “gayzinhas” para travestis285, e que esta 

prática de forma geral é uma das formas mais reconhecidas de entrada no mundo travesti 

(PELÚCIO, 2009).  

Nos estudos sobre travestis em contextos rurais e interioranos a temática em torno 

dos hormônios não foi abordada (GONTIJO e COSTA, 2012; GONTIJO, 2014). Assim sendo, as 

sinalizações de Kulick, Benedetti e Larissa Pelúcio me servem para refletir de que forma o 

uso dos hormônios é percebido e incorporado nas travestilidades performatizadas por 

minhas interlocutoras. No diálogo supracitado entre eu e Dália, ela verbalmente 

descentraliza a ingestão de hormônios na sua (auto) compreensão do que é “ser travesti” 

quando enfaticamente diz “que para ser travesti não necessariamente tem que tomar 

hormônios, né mona?”. 

Hormonização, hormonioterapia no processo transexualizador, endocrinoterapia e 

Terapia Hormonal (TH) são termos que designam, em linhas gerais, a mesma coisa, isto é, a 

administração ou subtração de hormônios na construção do gênero e corpo reivindicado 

(feminilização ou masculinização), além de possuírem outros fins médicos. A escolha pelo 

primeiro vocábulo se dá a partir do que foi observado em campo. Os outros termos que 

trazem a palavra “terapia” em sua formação me remete além de uma acepção da 

travestilidade enquanto doença, um acompanhamento médico, que não é o caso das 

interlocutoras que ingerem esses medicamentos por meio da autoinstrução. Nesse sentido, 

hormoniz-ação, ou seja, o ato de se hormonizar, parece etnograficamente mais válido. 

                                                      

285
 As travestis que etnografei no contexto urbano mossoroense também relatam esse “rito de passagem” que 

a ingestão dos hormônios representa. Para deixar de ser “gayzinha” e torna-se efetivamente travesti, segundo 
elas, é necessário passar por este processo (AZEVEDO, 2017). 
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No dia posterior ao “jogo das monas”, onde havíamos dormido no município que 

sediou a partida, estávamos conversando eu, Dália, Edelvais, Girassol e outra travesti amiga 

delas que morava em um município vizinho. Em um momento do intenso e diversificado 

diálogo, alguém notou que Girassol estava muito peluda nas pernas, e a partir disso 

começaram a incentivá-la a “tomar hormônios”, mesmo sabendo que a mãe dela não 

autorizava, motivo que fundamentava ela nunca tinha ingerido-os. Girassol ficou animada e 

já tinha até a justificativa para a mãe: “só poderia jogar no jogo das monas quem tomasse 

hormônio”. 

Edelvais aproveitou o assunto para narrar que toma uma injeção contendo 

hormônios (Perlutan) a cada oito dias. Disse ainda que “fazem 30 anos que tomo Perlutan” e 

“não vivo sem os hormônios por nada”. Segundo ela, se parar de tomar sente-se feia e cheia 

de espinhas. Ela também relatou que nunca teve problemas de saúde por conta da 

automedicação. Edelvais é a interlocutora mais “fanática” com a hormonização, e junto com 

Magnólia eram as únicas que a faziam. Continuando a narrativa, Edelvais comentou sobre os 

efeitos da hormonização, em que fica enjoada e pelo menos três dias “com pavor de 

machos”, mantendo distância deles. Em outro momento etnográfico, em meados de maio, 

eu estava acompanhando-a na casa de Dália, enquanto ela escovava o cabelo a indaguei: 

“hoje a senhora está para o crime?”, ela imediatamente respondeu: “estou nada, mulher. 

Estou sem vontade de fuder, tomei meu hormônio hoje”. Em seguida, fomos ao 

“mercadinho” para comprar cervejas, na hora do pagamento ela deixou cair uma cartela de 

comprimidos no chão, abaixei-me para apanhar, vi que eram os hormônios e a entreguei, ela 

então disse: “bicha, são meus compridos de evitar”, aproveitei para perguntar se ela tinha 

preferência pelo “ciclo 21286”, ela respondeu: “tenho não, para mim é tudo a mesma coisa, 

eu tomando é o que importa”. 

                                                      

286
 “Ciclo 21” é um tipo de contraceptivo oral (anticoncepcional) usado na hormonização por algumas travestis, 

como o caso de Edelvais. É importante mencionar que o uso deste medicamento, assim como outros 
anticoncepcionais, como o caso da Perlutan, é realizado principalmente por travestis de classe baixa. Desde 
que comecei minha hormonização tenho acompanhado várias polêmicas em tornos do uso de 
anticoncepcionais neste processo. As/os endocrinologistas não indicam a utilização destes na Terapia 
Hormonal (TH) e apontam para os grandes riscos que estes apresentam à saúde. A dimensão de classe é 
palpitante no uso destes medicamentos, já que as travestis que conseguem acessar o atendimento 
especializado endocrinológico e consequentemente a TH são geralmente as de classe média/alta. As que fazem 
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Em uma sexta-feria de abril, após o almoço, eu ajudei Margarida a depilar o “chuchu” 

com uma pinça. Estávamos no chão da sala de estar em sua casa, ela com a cabeça sobre 

meu colo enquanto eu tirava pêlo por pêlo. Ela dizia que os pêlos a incomodavam e que era 

desgastante o exercício cotidiano da depilação, e nesse sentido os hormônios ajudavam a 

retê-los. Margarida me disse que iniciou sua hormonização ainda na adolescência, tomava 

Perlutan injetavel e comprimidos anticoncepcionais, mas parou depois que teve um câncer 

no estômago287. Saudosamente ela me mostrou os seios flácidos que foram dilatados a 

partir da hormonização. O debate se complexifica com a figura de Expedito, que conheci 

durante o campo. Ele não se reivindicava travesti, embora fizesse uso de hormônios 

evidentes em seus seios crescidos. Era “viado afetado”, conforme dizia, que mesclava em 

uma estética corporal os símbolos femininos e masculinos. 

Larissa Pelúcio (2009) relatou que conheceu travestis que não se hormonizavam mas 

continuavam se auto-reconhecendo como travestis, mesmo frente a uma esmagadora que 

defendia o contrário. Duque (2011), a partir de sua pesquisa com travestis adolescentes, 

também sinaliza para processos múltiplos de construção do feminino não necessariamente 

baseados no uso de hormônios. Das cinco interlocutoras, duas nunca fizeram uso de 

hormônios e outra não podia tomá-los. No entanto, todas reconhecem a importância da 

hormonização na performance da feminilidade travesti, mas não o torna central na 

autocompreensão da travestilidade, que se constrói e se expressa de forma diversa nesses 

contextos rurais e interioranos. 

 

Considerações 

                                                                                                                                                                      

uso destes medicamentos não recomendados, que são mais baratos, como os anticoncepcionais, são as de 
classe baixa. 
287

 Margarida nunca comentou se o câncer tinha relação direta com o uso de hormônios, mas sabendo dos 

riscos da automedicação, principalmente quando desenfreada, é importante frisar que as próprias bulas dos 
principais tipos de hormônios ingeridos por nós travestis alertam para riscos de hipernatremia, depressão, 
acidente vascular cerebral, comprometimento da visão e audição, trombose arterial, embolia, hipertensão, 
tromboflebite, trombose venosa, falência do fígado, etc. O acompanhamento de uma endocrinologista e 
equipe multidisciplinar na denominada Terapia Hormonal é algo raro na vida de uma travesti de classe popular. 
Felizmente o Rio Grande do Norte passa por dois processos de implementação de “Ambulatório 
Transexualizador” que atenderão via Sistema Único de Saúde (SUS).    
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A visibilidade dos pêlos nos corpos, as formas e os pronomes de tratamento, os 

trânsitos entre os espaços generificados e o descentramento da hormonização no (auto) 

reconhecimento enquanto travestis, observados nos contextos rurais e interioranos de 

Jardim, fazem partes das performances identitárias das interlocutoras. A forma fluída e 

descentrada que elas lidam com questões acerca do corpo, gênero e discurso denotam 

potencialidades nos estudos sobre travestilidades. Especificamente é possível visualizar: 

quebras com o reforçamento dos símbolos da feminilidade padrão/hegemônica e 

consequentemente uma desvinculação da binariedade de gênero; agencialidades e 

relativizações nas relações sociais cotidianas; trânsitos que modificam a forma binária de 

construção dos espaços a partir das relações gêneros; rupturas na centralidade que a 

hormonização tinha na performatização identitária travesti. 

Longe de corresponder a ideia de “novas” travestilidades, a partir dos contornos 

supracitados e delineados com a fluidez e descentramento das performances identitárias das 

travestis de Jardim, a proposta é apresentar a diversidade envolta nas performatividades 

travestis a partir dos contextos que constroem e são construídas, corroborando na expansão 

do mosaico e do caleidoscópio das travestilidades. De igual forma, o relato de tais 

especificidades no manejo contingencial dos signos “femininos” e “masculinos” visa ampliar 

intercruzadamente a bibliografia dos estudos das relações de gênero e sexualidades, bem 

como das reflexões sobre ruralidades, urbanidades, interioridades e territorialidades. A 

recorrência dos elementos discutidos neste artigo, visualizados em cotidianos que se 

aproximam e se distanciam simultaneamente, não implica regra ou estabilidade, e sim 

possibilidades de construção de si a partir das negociações e agenciamentos. 

Nós travestis somos socioculturalmente lidas como trans-gressoras por 

performatizarmos identidades que ultrapassam a inteligibilidade discursivamente instituída 

de gênero, corpo e sexualidades. As corporeidades expressas nas diversas travestilidades 

extrapolam os limites da estagnação em que o feminino e o masculino estão submergidos.  

Atravessamos, ou melhor, (a)travecamos essa barreira dicotômica generificada quando 

expandimos as possibilidades de ser e estar no mundo, para todas as pessoas. A trans-

gressão representa, desta forma, o alargamento da compreensão da condição humana a 

partir de resistências e agencialidades de travestis nos variados contextos: rurais, 

interioranos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, citadinos, metropolitanos, entre outros. 
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DISTINÇÃO SOCIAL E ESPAÇO: UMA ETNOGRAFIA DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS HABITACIONAIS PARA A ALTA RENDA NA CIDADE DE SALVADOR-BA 

 

Sarah Nascimento dos Reis288 
 

Resumo 
Os produtos lançados no chamado boom imobiliário no Brasil, iniciado nos anos 2000, guardam características 
diferenciadas de períodos anteriores. Os novos empreendimentos habitacionais chamados de condomínios-
clubes ou condomínios-resorts, ofertados em conjunto de torres de alto gabarito, representam novos padrões 
de usos da cidade e de convivência urbana. O conjunto de itens de lazer e serviços, aliado à arquitetura das 
unidades de moradia contribuem para o “mapa social” estabelecido, reforçando hierarquias e produzindo 
novos status numa cidade como Salvador, fortemente segregada. Parte da pesquisa de doutorado em 
andamento, neste trabalho buscamos entender os significados dessa moradia transmutada em “ideal de 
moradia”, demandado pelas camadas altas da capital baiana, visibilizado em projetos de lançamentos 
imobiliários e peças de marketing que enfatizam slogans como exclusividade, comodidade e segurança. 
Considerando as conexões da materialidade dessas novas moradias e os aspectos simbólicos engendrados no 
habitar urbano, este estudo busca contribuir com uma abordagem antropológica ao panorama que as Ciências 
Sociais tem produzido sobre a complexidade das cidades brasileiras contemporâneas.  

 
Palavras-chaves: Condomínios de Alta Renda; Distinção; Arquitetura; Habitar; Salvador 

 

Introdução 

No final da primeira década do atual século o Brasil experimentou um crescimento 

exponencial da oferta de unidades habitacionais. Salvador, como as demais grandes cidades 

brasileiras, participou deste fenômeno como o terceiro maior mercado imobiliário do país, 

posicionada atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Os imóveis ofertados no chamado boom289 imobiliário (2006-2013) apresentam 

características que reforçam, por um lado, a composição do mapa social estabelecido na 

cidade e, por outro, lança tendências e projeta novos estilos e formas de morar ancorados 

em valores e expectativas do mercado consumidor contemporâneo. 

                                                      
288

 Doutoranda em Antropologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da 
Bahia 
289

 Há uma discussão sobre o caráter do crescimento da oferta e do preço dos imóveis no mercado imobiliário 
brasileiro neste período. Muitos questionam se o termo “boom” pode mesmo ser aplicado ao fenômeno de 
expansão imobiliária que houve e se havia um aumento especulativo e insustentável dos preços do metro 
quadrado o que ocasionaria uma crise e possível “quebra” das empresas com a queda vertiginosa dos preços. O 
fato é que, apesar dos preços terem subido de maneira espantosa, com a desaquecimento do mercado 
imobiliário não se observou queda nos preços dos imóveis, nem quebra de nenhuma das grandes empresas 
financiadoras e incorporadoras destes produtos. Portanto, o termo “boom” é utilizado aqui como 
nomenclatura que designa este período e tem compreensão mais rápida pelo leitor uma vez que foi 
largamente utilizado e amplamente conhecido. 
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Excluídos do primeiro plano de análise, os aspectos macroeconômicos, macro-

políticos e de estrutura social que dão conta do movimento do capital, da participação do 

Estado e das dimensões de classe, vamos nos debruçar neste trabalho nas possibilidades de 

leitura que o produto “imóvel habitacional” pode conduzir sobre antigas e novas hierarquias 

sócio-espaciais, distinção social, segregação numa cidade fortemente desigual, além do ideal 

de moradia buscado pelos setores de alta renda estabelecidos na cidade e os aspectos 

simbólicos engendrados no habitar urbano. 

A moradia, no sistema socioeconômico sob o qual vivemos, não é somente um direito 

é também meio de atribuição de status expresso pelo conjunto de características que reúne, 

entre eles a localização, a forma e estrutura, a modalidade de posse ou propriedade, assim 

como a simbologia que expressa valores e expectativas de moradia de qualidade na cidade 

de Salvador. 

Para tanto vamos apresentar primeiramente um rápido panorama sobre a formação 

e urbanização da cidade de Salvador como forma de enquadrar melhor o contexto no qual 

este boom imobiliário ocorre, em seguida apresentaremos as características dos imóveis 

ofertados incluídos na amostra e por fim a análise e notas conclusivas. 

 

Notas sobre a formação e urbanização da Cidade de Salvador 

Cidade quadricentenária, fundada pela Coroa Portuguesa para ser a sede da sua 

Colônia na América, surgiu no alto de uma encosta e de frente para a Baía de Todos os 

Santos, a historiografia oficial justifica esta escolha pela facilidade de defesa aos ataques 

estrangeiros, acrescentamos também, a necessidade de defesa interna, uma vez que o 

convívio com os povos Tupinambás que habitavam a região, estava cada vez mais difícil já 

que a gestão colonial se tornava mais hostil. 

Planejada como uma pequena fortaleza, a cidade de Salvador teve crescimento muito 

lento entre os séculos XVI e XIX. Durante este período, as atividades da cidade se 

concentravam nas imediações da atual Praça Municipal, parte chamada de Cidade Alta, e na 

região do porto na qual se ocorria o comércio, parte conhecida como Cidade Baixa.  

Apesar de haver habitações e algum casario em todas as freguesias que formavam o 

município no século XIX, eram nas dez freguesias urbanas que a população se concentrava. 

As freguesias da Sé, do Santíssimo Sacramento do Passo, da Conceição da Praia, São Pedro 
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Velho, Santo Antônio além do Carmo, Santana do Sacramento e do Pilar eram urbanas. As 

freguesias da Nossa Senhora da Vitória, Nossas Senhora de Brotas, Nosso Senhora da Penha 

e uma parte da Freguesia do Santo Antônio eram consideradas urbanas para efeito de 

cobrança da décima, mas tinham características suburbanas com muitos sítios e roças, além 

de casario esparso. 

O fato é que condição geográfica da cidade, desenvolvida em linhas de cumeeiras 

dificultava a construção e a locomoção de pessoas e veículos, sendo o principal veículo 

transportador de pessoas e mercadorias o lombo das pessoas escravizadas. Desta forma a 

cidade permaneceu bastante concentrada espacialmente e socialmente, na medida em que 

numa mesma habitação conviviam pessoas com status sociais diferentes.290 

Ressaltamos ainda que o sistema sócio-econômico vigente baseado na exploração e 

submissão de mão-de-obra de africanos e seus descendentes escravizados vigorou durante 

todo o período colonial e imperial, sendo a cidade de Salvador um dos polos de recepção e 

distribuição de africanos para o interior do país. Nos séculos XVII e XVIII a presença de 

pessoas negras era tão grande que os cronistas estrangeiros ao visitarem estas terras 

falavam em Salvador ser uma Nova Guiné. 

Na cidade os escravizados residiam em ambientes insalubres na parte inferior dos 

sobrados, chamadas de lojas, no térreo ou subsolo destes, ou ainda no ultimo piso, num 

ambiente produzido pelo vão do telhado, no qual muitas vezes não se podia ficar de pé. No 

sobrado, os andares intermediários eram reservados à residência da família principal, os 

agregados e a criadagem se aglomeravam nos ambientes inferiores junto com alguma 

atividade comercial, se fosse o caso, ou no superior como já citado. 

É somente no meado do século XIX que a dinâmica habitacional vai sofrer uma 

inflexão que começa a indicar os vetores de crescimento da cidade e a aproximação de 

setores de mesma característica social em regiões específicas da cidade. É na segunda 

metade deste século ainda que os meios de transporte não humanos começam a se 

desenvolver e incentiva o espraiamento da população para longe do perímetro urbano 

original. 

                                                      

290
 Cf. SOUZA, Ângela Gordilho. Limites do habitar: segregação e exclusão na configuração. Salvador: EDUFBA, 

2008. 
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No século XIX a região da freguesia da Sé estava em decadência e seus moradores 

deixavam este bairro na zona central e de passado nobre para habitar glebas mais afastadas 

ao sul do núcleo urbano. Este movimento foi mais marcante coma chegada de empresários 

estrangeiros que observando as condições de insalubridade do núcleo tradicional escolhem 

a freguesia da Vitória para se estabelecerem e construírem seus palacetes e solares.  

Já na região mais ao norte da Cidade Alta se aglomeravam os casebres e mocambos 

do povo mais pobre, especialmente pretos alforriados e imigrantes. As freguesias do Santo 

Antônio além do Carmo e da Nossa senhora da Penha eram as que apresentavam este 

movimento com mais força.  É importante notar que havia casebres e casas de média e alta 

renda em todas as freguesias, no entanto, neste período observa-se um crescimento desta 

ordem urbana na qual os iguais se aproximam. 

Havia ainda o fenômeno da subdivisão das residências que estavam sendo deixadas 

para trás pelos senhores que habitavam a região central. Alguns prédios transformaram-se 

em cortiços, servido de moradia para muitas famílias. Este foi o meio que os proprietários 

encontraram para garantir a locação dos imóveis, pois era difícil encontrar quem pagasse 

por alugueis muito altos, e de famílias muito pobres permanecerem no centro da cidade 

próximo ao local de trabalho e das possibilidades de renda. 

A abolição da escravatura e a Proclamação da República promovem uma 

reordenação sócio-espacial importante para a cidade. Na medida em que o status social não 

se inscreve mais na pele e a narrativa oficial se orienta por ideias liberais tornando todos 

formalmente cidadãos a necessidade de conformar territórios propriamente exclusivos para 

diferentes camadas sociais aumenta. 

É no início do século XX com as reformas modernizantes que estas ideias ganham 

forma concretas. A abertura das Avenidas Sete de Setembro e da Avenida Oceânica 

consolidaram as regiões do Campo Grande e do litoral sul da cidade como vetores de 

crescimento habitacional de renda média e alta. Para os bairros de maioria pobre não foi 

estabelecida nenhuma política de urbanização neste período. Ainda sim, eles se 

aglomeravam nos bairros mais ao norte no litoral da Bahia de Todos os Santos. 

Apenas mais tarde com o estabelecimento do EPUCS – Escritório de Planejamento 

Urbano da Cidade de Salvador é que um plano mais abrangente foi pensado para a cidade. 
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No entanto, o plano do Epucs só foi executado quase 30 anos depois de formulado e apenas 

nas obras que atendiam aos interesses das camadas médias e altas. 

Na década de 40 a cidade recebe um aporte muito grande de imigrantes do interior 

do estado. As fortes secas somadas à estabilização do mercado de trabalho da região 

cacaueira no sul do estado, promoveram êxodos grandes em direção à capital. Este 

contingente populacional foi se estabelecendo nas encostas dos morros, no subúrbio e nas 

áreas alagadiças da cidade. A crise urbana se aguçava com diversas invasões291 em muitas 

regiões vazias. A tensão entre movimento social por moradia e o Estado defendendo o 

interesse de proprietários só aumentava.  

Com a chegada ao poder municipal de Antônio Carlos Magalhães, após o golpe de 64, 

é realizada a primeira reforma urbana da cidade. Enquanto prefeito ele propõe a suspensão 

da regra de enfiteuse que regia as transações envolvendo a arrendamento de terras tanto 

públicas quanto privadas no município de Salvador. Tirou do papel as avenidas de vale 

projetada pelo Epucs, expandido ainda mais a integração da cidade.  

Nesta mesma sequência é construída a Avenida Luis Viana Filho, ou Avenida Paralela 

como é chamada pelos soteropolitanos, e o Centro Administrativo da Bahia, para onde foi 

transferido todos órgãos administrativos localizados no Centro Histórico e tradicional da 

cidade. A década de 70 do século passado foi um período de muito dinamismo econômico e 

transformações urbanas em Salvador e nas cidades do seu entorno. Foi criado o Polo 

Petroquímico de Camaçari, a chegada de setores médios impulsiona o crescimento do bairro 

da Pituba e região adjacente. Inaugura-se o Shopping Iguatemi e à sua volta se estabelece 

nova centralidade econômica e comercial nas proximidades do Vale do Rio Camarajipe.  

Muitos bairros surgem ou se consolidam através das invasões que se fortaleciam 

enquanto meio de produção de habitação popular incrustrado entre bairros já considerados 

nobres ou em ascensão: o Calabar e o Alto das Pombas entre os bairros da Barra, Ondina e 

Federação, e o Nordeste de Amaralina, Chapada, Vale das Pedrinhas entre Pituba e o Rio 

Vermelho são grandes exemplos de resistência e tensionamento de fronteiras 

permanentemente.  

                                                      

291
 Invasão é um termo nativo para o movimento de ocupação coletiva de áreas públicas ou privadas com o 

intuito de produzir moradias. 
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Houve muitas remoções e relocações também. Ainda que os bairros dos Alagados, na 

Enseada dos Tainheiros, fossem urbanizados muitas famílias foram relocadas em bairros 

próximos na região do Subúrbio Ferroviário. Outras ocupações antigas e invasões mais 

recentes como a do Bico de Ferro, que removidos de Ondina para o atual Jardim dos 

Namorados e novamente removidos para a região da Orla dando origem ao atual bairro 

Boca do Rio. 

É deste período também a forte atuação do Banco Nacional de Habitação 

distribuindo crédito para a aquisição da casa própria e a formação de cooperativas de 

crédito habitacional para criação de loteamentos. Programas estaduais de construção e 

financiamento de casas populares fizeram a cidade se expandir em direção ao seu miolo, até 

aquele momento ainda sem densidade populacional. É neste período que bairros como 

Castelo Branco, Cajazeiras, Fazenda Grande I e II, entre outros surgem. 

Salvador continua sendo um polo atrativo para a imigração durante a segunda 

metade do século XX toda, seu incremento populacional continua expressivo tendo picos de 

crescimento registados entre os censos de 1960 e 1991 com aumento entre 40 e 50% em 

número de habitantes, chegando a quase 2,5 milhões em 2000, alcançando uma das maiores 

densidades populacionais do Brasil.  

Assim, Salvador chega ao século XXI com suas contradições espaciais aguçadas. Por 

um lado, para uma minoria cresce orgânica e ordenadamente oferecendo serviços públicos 

adequados a seus citadinos, e por outro, para a sua maioria permanece como objeto de luta 

por espaço e dignidade, na qual os serviços públicos são gotejados e a qualidade de vida 

muito baixa. O aspecto dual da cidade salta aos olhos de qualquer visitante, que mesmo 

sendo comum em outras grandes cidades brasileiras, torna-se uma de suas características 

referentes. 

Este rápido e grosseiro panorama histórico da formação e crescimento da cidade tem 

o objetivo de emoldurar as análises que se seguem sobre os imóveis que são ofertados à 

população de Salvador entre a primeira e a segunda década deste século atual. O estudo 

etnográfico foi realizado na parcela reconhecida como formal e moderna da cidade, na qual 

empreendimentos imobiliários são ofertados por empresas incorporadoras de grande e 

médio porte, para todos os perfis consumidores e aos de alta renda em especial. 
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A oferta imobiliária habitacional durante o boom imobiliário: distinção social e mapa social 

Para a realização deste estudo foram analisadas 248 ofertas de empreendimentos 

habitacionais novos em todo o município de Salvador disponíveis em dois sites 

especializados em vendas de imóveis. São imóveis prontos para morar, em construção ou 

ainda na planta.  

Apresentaremos a seguir os aspectos qualitativos levantados nesta etnografia 

multisituada e publicada na dissertação de mestrado defendida em 2015 sob o título: 

“Charme é poder viver aqui”: A atual oferta imobiliária habitacional em Salvador-BA.  

Além dos anúncios recolhidos nos sites especializados o estudo contou com visitas a 

stands de vendas, Feira de Venda de imóveis, Corretoras e a apartamentos decorados em 

diferentes pontos da cidade para compreender como os empreendimentos são 

apresentados aos possíveis compradores, assim como entender como funciona o circuito de 

produção dos empreendimentos imobiliários. 

A análise qualitativa do material coletado nos indica a primeira questão em relação a 

inserção dos imóveis na cidade: a localização. Os empreendimentos se inserem na malha 

urbana respeitando, mas pressionando a ampliação das regiões mais valorizadas, uma vez 

que a terra é uma mercadoria finita e os vazios urbanos com condições de construir são 

poucos. 

Assim, os imóveis de alto padrão se inserem majoritariamente em bairros 

reconhecidos como nobres ou de classe média alta. E fazem isso pressionando as fronteiras 

do bairro sobre seus bairros vizinhos de status mais baixo. Este comportamento pode ser 

observado na relação entre a Pituba pressionando o bairro Nordeste de Amaralina e o Imbuí 

se projetando sobre a Boca do Rio, entre outros exemplos. 

O conservadorismo dos empreendedores dificulta o lançamento de produtos 

imobiliários divergentes do que já está consolidado. No entanto, a entrada no mercado 

baiano de grandes empresas nacionais e estrangeiras possibilitou que alguns imóveis com 

características mais ousadas fossem apresentados, ainda assim, a localização permaneceu 

como um atributo no qual pouco se arrisca. 

Como exemplo de projeto mais ousado temos o lançamento do Bairro Horto Bela 

Vista, empreendimento planejado para abrigar além do condomínio, um shopping center, 

uma escola de alto status, entre outras lojas. O conjunto de torres está localizado num dos 



781 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

últimos vazios urbanos, próximo a algumas vias de acesso importantes na cidade, mas na 

região de um bairro de classe média baixa com reputação marcada pela violência. 

Ao propor um novo bairro num outro já consolidado com reputação duvidosa a ideia 

é alcançar compradores que ascenderam socialmente e querem se desvencilhar do status de 

origem. Assim, ao tempo que não se liga ao status do Cabula, o Horto Bela Vista, consegue 

criar um status novo para os moradores daquela região. 

 Podemos perceber, então, que o mapa social da cidade se mantem da forma como 

foi fixada ainda no século XIX e XX, tendo o mercado imobiliário consorciado com o poder 

público para ir ampliando as regiões moralmente valorizadas e com alto status para garantir 

maiores lucros. Este objetivo não tem tamanho resultado sem um repertório simbólico 

desenvolvido pelas empresas de marketing e de vendas que analisaremos a seguir. 

 

A cidade que o boom imobiliário construiu para a alta renda em Salvador 

Com a análise quantitativa de uma amostra de 104 anúncios de ofertas imobiliárias 

residenciais, na qual comparamos o tamanho das unidades de apartamento em m², o preço 

do m², o número de dormitórios e a relação de itens de lazer e serviços oferecidos pelo 

condomínio, foram identificados quais os empreendimentos direcionados ao público de alta 

renda na cidade de Salvador. Foram então selecionados 40 empreendimentos que se 

destacaram, por suas características, como imóveis de alto padrão ou de luxo. É o discurso 

sobre tais empreendimentos veiculado em anúncios virtuais e panfletos que iremos analisar 

qualitativamente a seguir. 

O primeiro ponto importante a ser destacado é como a localização na cidade define o 

tipo de empreendimento a ser ofertado. Embora alguns incorporadores locais apontem a 

impulsividade de alguns concorrentes na proposição de alguns produtos, o que pode ser 

observado com a amostra destacada é o conservadorismo dos investidores em relação aos 

negócios imobiliários no que tange a produção de novas “áreas nobres” na cidade. 

“O bairro valoriza seu investimento. A localização valoriza a sua vida” texto de peça 

publicitária do empreendimento Neo Itaigara Life,  

A inserção de novos condomínios obedece de forma tácita ao mapa hierarquizado 

socialmente no século XX, no qual foi estabelecido o padrão de expansão das áreas de tipo 

nobre a partir do sul da cidade original em direção ao norte pelo litoral Atlântico, região 
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chamada de “Orla” pelos soteropolitanos, com algumas exceções como o bairro do Horto 

Florestal, na região de Brotas e dos empreendimentos localizados na Avenida Contorno, 

região do Centro Histórico, litoral da Baía de Todos os Santos. 

O que as publicações jornalistas especialistas tem chamado de “novos vetores de 

crescimento da cidade”, região de Patamares e Pituaçu em torno da Avenida Paralela foram 

definidos como tais pela gestão pública ainda na época da construção da desta avenida e da 

inauguração do Shopping Iguatemi em 1975. Estas áreas permaneceram na “engorda” 

durante todo este tempo, acumulando infraestrutura em serviços públicos e assim 

aumentou seu valor de mercado. 

Como Salvador é fortemente caracterizada pela proximidade e justaposição entre 

bairros urbanizados, ordenados e de alto padrão e bairros populares ou favelas, o mercado 

atua para expandir o bairro mais valorizado produzindo uma narrativa simbólica na qual o 

ideal de moradia é engendrado. 

Neste sentido um conjunto de elementos são articulados para produzir nos 

consumidores a satisfação ao adquirir junto com o produto o status a ele imputado. Assim, a 

oferta imobiliária do período entre 2008 e 2014 apresenta alguns elementos que a 

singularizam diante da história da produção imobiliária local. 

Considerando a totalidade da amostra duas palavras se destacam como principais 

sinalizadores do padrão pensado para a moradia valorizada na cidade. A palavra varanda foi 

citada 89 vezes no material publicitário investigado e a palavra “gourmet” foi citada 101 

vezes. São de longe as palavras mais citadas no material coletado sugerindo serem estes os 

novos espaços de distinção para a moradia de alto valor. 

A varanda enquanto espaço na moradia dos brasileiros tem existência longínqua e 

pode se remeter a influência mourisca dos portugueses que colonizaram a Brasil. Assimilada 

ao estilo da casa brasileira292, na qual o exterior da residência é cercado por varandas, elas 

se caracterizavam por ser um prolongamento da cobertura se projetando para a rua, mas 

com meia parede ou mureta que garantia o contato com o exterior. A varanda era e ainda é 

                                                      
292

 Estilo arquitetônico próprio de moradias desenvolvido no Brasil. 
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um espaço intermediário que medeia o espaço da rua e o espaço da casa, o interior e o 

exterior. 

Nos sobrados coloniais aparecia como balcões ou sacadas nas janelas dos andares 

superiores, estava sempre protegida por gradis e embutida na arquitetura do imóvel sem 

muita protuberância. Era nas chamadas casas nobres que as varandas apareciam de forma 

mais destacada acompanhando a porta de entrada ou lateral destas casas, cuja disposição 

sobre o terreno proporcionava distância suficiente para a sua construção. 

Como espaço intermediário entre o espaço público e o privado, as varandas eram 

lugares privilegiados paras as moças e mulheres da família observarem, de forma protegida, 

o movimento das ruas. Era a possibilidade, em muitos casos, de ver sem serem vistas. Em 

outros casos, era a oportunidade de trocar olhares com seus namorados. 

No século XX, com a ascensão da moradia coletiva em edifício, este recurso quase 

desapareceu deste modelo arquitetônico, no qual predominava as amplas áreas internas e 

uma relação com a cidade e com o espaço público como meio primordial da interação e da 

convivência. Estes edifícios estavam, quase sempre, voltados para a rua, com amplas 

calçadas e poucos equipamentos coletivos internos para a convivência. 

Já no final do século XX, com o fechamento dos espaços de moradia e da vitória da 

“arquitetura do medo” sobre a arquitetura que mantinha relação com a rua, surge o 

ambiente para a inclusão das varandas como possibilidade de aumento dos espaços de 

interação e sociabilidade nas residências. 

As varandas guardam essencialmente esta característica de entre-lugares, esta 

possibilidade de estar fora e dentro ao mesmo tempo, de estar abrigado em casa mas em 

contato com a rua, um lugar no qual se borra a fronteira entre o público e o privado. 

Por outro lado, é necessário que lembremos que ao falarmos de espaços de privilégio 

direcionados para alta renda na experiência urbana, não estamos falando de uma 

possibilidade estendida a qualquer tipo humano, estamos falando de espaços de pessoas 

brancas, se protegendo, assim como no período colonial, da convivência com pessoas de cor. 

Assim como a varanda, a palavra gourmet pode ser tomada como símbolo maior 

deste período do boom imobiliário. Atribuo, inclusive, a sua ascensão como palavra de 

prestigio o sucesso das varandas como elemento distintivo nas novas moradias projetadas. 

Gourmet é uma palavra de origem francesa que tem designação associada aos verdadeiros 



784 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

conhecedores de vinho  É o imaginário ligado ao gourmet e ao consequente movimento de 

“gourmetização”293, ou seja: os elementos da alta gastronomia, o gosto refinado para a 

alimentação, a apreciação de iguarias finas e bons vinhos, que deram o tom deste novo 

espaço proposto com muito destaque nas novas unidades habitacionais. 

A varanda gourmet reelabora um hábito muito baiano de estar perto de quem 

prepara o alimento no momento no qual ele é preparado. Este hábito, marcadamente 

feminino muito ligado ao ambiente da cozinha e a área de serviço, agora vai para a área 

social e pode ser compartilhado por homens e mulheres com destaque especial para a 

conquista de espaço por eles, seja pelo habito de fazer churrascos, seja pela incursão pelo 

mundo da gastronomia cujo crescimento é massivo294.  

Passou a ser nomeado como gourmet, ainda, espaços já tradicionalmente existentes 

nos condomínios que antes eram chamados de espaço de churrasco ou espaço de festas. Os 

espaços gourmets agora incluem também área para pizza. 

Ainda podemos destacar que as varandas cresceram bastante nestes novos projetos, 

em alguns casos elas tem metragem maior que a sala de estar ou living e se estende ao 

longo de vários cômodos como a suíte principal, a sala de estar e a cozinha. Exemplos como 

este sinalizam a ampliação da área social dos apartamentos, para onde tem sido transferida 

a convivência que acontecia em ambientes comuns ou coletivos sendo eles espaços privados 

fechados ou públicos. A recepção de pequenos grupos em sua residência, ou ainda, a 

circulação de pequenos grupos em suas varandas e na de seus amigos se tornou o hábito em 

ascensão na contemporaneidade, cuja escalada da violência é a principal justificativa para a 

fuga dos espaços públicos. 

 

Figura 1 – Planta baixa de unidade padrão do empreendimento Altavista Patamares 
 

                                                      
293

 Neologismo brasileiro criado para descrever o crescente processo de elitização de espaços e de pratos 
tradicionalmente conhecidos da culinária. Surgiu como uma ironia em redes sociais, no entanto, se popularizou 
à medida que o adjetivo gourmet passou a ser largamente utilizado. 
294

 Merece destaque, servindo como evidência do crescimento da participação masculina na atividade 
culinarista, o surgimento de dezenas de programas de televisão no estilo de “reality shows” com larga 
participação de homens, nos quais os participantes competem para produzir os melhores pratos. Chama-se 
atenção ainda que estes programas sejam exibidos majoritariamente em canais fechados, como adaptações 
brasileiras para programas estrangeiros idênticos. 
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Fonte: http://www.altavistapatamares.com.br/altavista/?page_id=64 

 

Embora tenha ganhado muita visibilidade e se tornado o charme dos novos 

apartamentos, o crescimento do espaço e do número das varandas é fruto de alterações na 

legislação que fornece o instrumental técnico para as edificações. Neste caso foi excluído do 

cálculo do coeficiente de área útil construída a metragem das varandas. Desta forma, as 

incorporadoras poderiam fazer aumentar a área privativa dos seus apartamentos, cobrando 

mais por esta área dos consumidores, mas pagando menos tributos e impostos. Neste 

sentido as varandas são muito lucrativas para os empreendedores, além de movimentar a 

cadeia produtiva da arquitetura de interiores e decoração. 

 

Notas finais 

À guisa de conclusão, podemos estabelecer a partir da análise qualitativa inicial 

destes dois itens: a localização e as varandas gourmets revelam uma nova face do perfil de 

consumo do produto imobiliário ofertado na cidade de Salvador. 

O privilégio de desfrutar de muito espaço privativo em área com vista total do mar, 

ou de parques e lagos sem ter no entorno a vizinhança de bairros populares ou favelas está 

http://www.altavistapatamares.com.br/altavista/?page_id=64
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restrito há poucos pontos da cidade de Salvador, entre estes estão os bairros de Patamares e 

Pituaçu situados entre a Avenida Paralela e a Orla Norte da cidade. Estes bairros cresceram 

rapidamente durante o período analisando contando ainda com imóveis vazios à venda.  

Embora não seja o metro quadrado mais caro da cidade esta região é representativa 

do tipo de urbanização contemporânea, na qual as edificações não materializam uma 

contiguidade, não há vizinhança expressiva e a locomoção é toda feita a partir de veículos. 

Pensando junto com Topalov, a palavra gourmet retirada do seu contexto original, 

transformada em adjetivo para caracterizar espaços, situações ou experiências é símbolo 

maior da produção de distinção dos imóveis lançados no boom imobiliário. Não basta a 

aquisição do imóvel, é necessário também recepcionar em grande estilo, com refinamento e 

conhecimento aprofundado da alta gastronomia, num ambiente completamente apropriado 

para esta experiência.  

A escolha das varandas para esta experiência está associada tanto ao passado de 

uma culinária afetiva, quando havia muito tempo para a preparação e apreciação das 

refeições em família, uma família extensa, sendo a varanda o espaço mais aprazível para tal, 

quanto engendra novos rituais nos quais a preparação dos alimentos em ritmo lento, com a 

alquimia das especiarias e temperos e o protagonismo masculino denotam mais um grau de 

seletividade: na medida em que se dispõe de tempo, espaço e conhecimento para a 

elaboração de pratos a serem degustados por um grupo seleto, aí sim se identifica quem são 

os indivíduos abastados. 

Por outro lado, a rápida assimilação do termo e a sua consequente popularização na 

nomeação de estabelecimentos comerciais e outras experiências já largamente conhecida da 

população, esvaziou o termo gourmet do seu sentido original e criou uma desconfiança em 

muitos usuários que já descrevem esta denominação como “coisa de arquiteto” e que há 

pouca adesão a atividade para o qual as varandas foram designadas. 

Ainda assim, o emprego das varandas como espaço primordial de sociabilidade, 

numa cidade na qual “ainda se mantém o hábito de se visitar as pessoas”, parece ser um 

forte elemento de exclusividade e seletividade nas relações, reduzindo cada vez mais o 

círculo do convívio familiar. Sendo esta a principal característica do nosso tempo. 
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MERCADO PÚBLICO RUI BARBOSA EM TERESINA-PI: UM ESPAÇO DE SOCIABILIDADE 
 

Laiala Nunes Ferreira295
 

Ramon Vinicius Barbosa de Oliveira296 
 

Resumo 
Esse trabalho tem como objetivo elucidar as formas de sociabilidade e trocas presentes no espaço do mercado 
público e na feira livre que ocorrem no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina-PI. Essa pesquisa busca 
então analisar a importância do mercado público dentro do bairro São Joaquim e seu entorno na cidade de 
Teresina, tendo como recorte o mercado Rui Barbosa, e como o mesmo se relaciona com o espaço e com as 
trocas existentes, criando assim o conceito de lugar e sociabilidade a partir de suas produções e reproduções 
sociais. 

 

Introdução 

Os mercados e feiras livres fazem parte da formação das cidades brasileiras, que 

surge como forma de suprir as necessidades de consumos básicos. Mesmo com o processo 

de urbanização e de “modernização” das cidades, essa forma de consumir e produzir ainda 

se mantêm. 

Esse projeto busca então analisar a importância dos mercados públicos na construção 

de identidade da sociedade de Teresina, tendo como recorte o mercado publico Rui Barbosa, 

e como mesmo se relaciona com o espaço e com as trocas existentes, criando assim o 

conceito de lugar e sociabilidade a partir de suas produções e reproduções sociais. 

Desde a sua formação territorial a cidade de Teresina já limitava o uso do seu sitio, 

permitindo que apenas a elite habitasse o centro da cidade, restando para a população 

habitar as margens da cidade, fato que pode ser observado na análise do mapa de 

planejamento de Teresina, onde a formação em xadrez se encontra principalmente no bairro 

centro, ocorrendo nos demais bairros um crescimento desorganizado, com ruas estreitas e 

habitações inapropriadas, com o crescimento considerável de bairros e vilas. 

Com a expansão da cidade para além do bairro centro, foram surgindo novos bairros, 

e com isso foi surgindo a necessidade de as atividades primarias também se 

descentralizarem, como o acesso a hospitais, repartições públicas, bancos, escolas, 
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atividades comerciais. Com isso percebemos que ao surgir um novo bairro, “nasce” com ele, 

mesmo que precariamente, o acesso e a busca de atividades de consumo. 

O primeiro mercado público criado na cidade de Teresina foi o mercado São José 

localizado as margens do rio Parnaíba, próximo a cidade de Timon (MA), o terreno escolhido 

para a construção do mercado estava localizado nas proximidades do rio Parnaíba, com o 

objetivo de aumentar as atividades comerciais, além de promover a centralização das 

vendas e pôr fim no comércio ilegal, sendo o terreno cedido pela Câmara Municipal. Desde o 

início de sua construção o mercado já apresentava problemas, muitos relacionados à 

estrutura.  

A cidade de Teresina possui ao todo dezesseis mercados (Decreto N° 7.232/2007), 

além de feiras livres. O mercado público apresenta além de sua função comercial, uma 

função social bastante significativa na formação das cidades, principalmente dos grandes 

centros, pois dentre suas atividades, temos o de aglutinação de trocas comerciais, além de 

configurar um conceito de lugar e de vivência humana. 

Ao longo da história Teresina passou por diversas transformações, o que levou a 

mudança estrutural e da sua formação social. O abandono do mercado pelos órgãos 

responsáveis e a má preservação levou a população a buscar novos comércios, no qual esses 

promoviam uma maior segurança, qualidade e acesso. A cidade possui três shoppings, alem 

de redes de supermercados, e uma variedade de mercearias de pequeno porte. 

Contudo, o que mantém os mercados públicos e as feiras livres em atividade? Já que 

existem outras formas de consumo na cidade, em alguns casos vista de forma mais 

“organizada”. 

O Mercado Rui Barbosa, mais conhecido como mercado do São Joaquim, está 

localizado na zona norte de Teresina. O mercado foi edificado no ano de 1988, e é um local 

que foi criado para atender aos feirantes que vendiam seus produtos na feira livre que 

ocorria nas ruas do bairro, a feira livre ainda está presente na rotina da população ali 

presente, ocorrendo aos domingos no entorno do mercado. 

No ano de 2016 o mercado passou por uma reforma, buscando revitalizar o espaço e 

melhorar a estrutura física tanto para os vendedores como para os clientes, reforma essa 

que faz parte do projeto Lagoas do Norte, que encabeçado pela prefeitura, busca a 

revitalização de toda aquela região. 
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Imagem 1 - Porta principal do Mercado Rui Barbosa 
 

 

 

A escolha dessa temática surgiu a partir da observação da dinâmica da sociedade 

teresinense, sua evolução urbana e a sua relação com os espaços públicos. Percebe-se o 

crescimento do espaço, junto com a criação de novos bairros e o aumento dos núcleos 

secundários, as mudanças estruturais possibilitam uma mudança na organização da 

sociedade. Além disso, nas palavras de Frúgoli Jr (2005), citando Durhan  

 

a periferia revelava-se não apenas um lugar urbano específico, marcado pela 
distância das áreas mais centrais, pela pobreza e pela carência de equipamentos 
coletivos, mas também um local de prática de formas peculiares de relações de 
sociabilidade, modos de consumo e lazer, bem como de representações da política 
(Frúgoli Jr, 2005. p. 141) 

 

Busca-se então compreender como ocorre a rede de sociabilidade entre os feirantes 

e consumidores, e como a troca que ocorre vai alem de trocas comerciais, ocorrendo 

também uma troca de fidelidade. 

Trazendo o conceito de Simmel (2006) em que o autor afirma que sociedade é uma 

sociação em que a interação social de seus membros acontece pelo próprio processo de 

interação entre si, temos o conceito de sociabilidade dado pelo autor como a forma 

autônoma ou lúdica de sociação, de forma que necessita em sua forma mais pura a 
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interação entre indivíduos iguais. Gilberto Velho também cita Simmel quando fala sobre a 

relação indivíduo e sociedade:  

 

Coloca-se a questão do pertencimento de quem? Embora a resposta possa ser 
diferenciada, em função de contextos histórico-culturais, no campo das ciências 
sociais, desde Simmel, pelo menos, está se falando de indivíduo como categoria 
básica constitutiva, através da interação, da vida social. (VELHO, 2009, p. 14) 

 

Assim como Morais (2011) também cita o autor quando do seu trabalho sobre o 

mercado de Marituba – PA ao afirmar que: 

 

Dessa forma, sendo o mercado um espaço de múltiplas interações há também 
relações que aproximam e afastam, integram e produzem conflitos. De acordo com 
Simmel (2006) nas relações de convívio com o outro e contra o outro há várias 
formas de interações sociais e algumas delas podem ser conflituosas. (Moraes, 
2011, p. 8) 

 
Ocorre em Teresina uma política afirmativa de valorização da cidade, onde determinados 

espaços públicos ou privados passam a ser valorizados em detrimento de outros. Isso acontece em 

muitos casos pela forma como a sociedade e a cidade está organizada, e os interesses econômicos 

que regem as mesmas. 

Dessa forma, nos despertou o interesse em se aprofundar nesse campo de pesquisa, 

buscando saber a realidade dos feirantes ali presentes, como também daqueles que se utilizam dos 

produtos e serviços oferecidos no mercado. 

Foram realizadas algumas visitas ao campo, de forma que com as informações 

adquiridas durante as visitas, ocorreram mudanças tanto na construção do projeto de 

pesquisa como da orientação, o que tardou a ida a campo. 

A primeira visita foi realizada no primeiro semestre de 2019, no qual foi realizada 

uma observação da rotina e da estrutura em torno do mercado. Ao longo do percurso foi 

observado como o bairro está organizado. 

Foram identificados alguns pontos do bairro que estão inseridos no Programa Lagoas 

do Norte, como também a realização de atividades comerciais no entorno do mercado, 

como mercearias e supermercado de médio porte além da presença do comercio formal e 

informal. 

Também foi observado que na frente do mercado existe uma estação de passageiros, 

que faz parte do novo sistema de mobilidade urbana da prefeitura de Teresina, o Inthegra, 
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buscando facilitar a chegada e acesso dos consumidores ao mercado em si, além do terminal 

de passageiros já pronto que se localiza a menos de 500 metros do mercado. 

O mercado São Joaquim possui 39 boxes, divididos entre restaurantes, frigorifico, 

área de hortifruti e boxes externos, as atividades no mercado ocorrem apenas pela manhã. 

Houve uma conversa com Gustavo, que é administrador do mercado, e após informá-

lo sobre a pesquisa, o mesmo me autorizou a realizá-la no espaço do mercado e com os 

feirantes. É através dele que pretendo me inserir na rotina das feirantes e ter uma aceitação 

melhor por parte deles, pois já tive uma experiência parecida na graduação, onde um 

administrador do mercado se tornou um facilitador no processo de aproximação com os 

feirantes. 

Em uma posterior visita realizada no mercado foi observado uma relação de 

reciprocidade entre as feirantes, onde se observou que no momento em que uma feirante 

não possui o produto desejado pelo cliente, logo indica outra que possui, assim formando 

uma ponta da rede de sociabilidade e de reciprocidade mútua, já que de tal atitude, 

depreende-se que a indicação de outras feirantes é uma prática comum entre as mesmas. 

Sobre isso, Moraes (2011) afirma que:  

 

Quando o verdureiro compra a carne de um determinado açougueiro e este, como 
forma de retribuição, vai ao seu boxe comprar as suas verduras, ou quando o seu 
colega do lado indica o seu boxe para um freguês, este feirante costuma retribuir 
fazendo o mesmo. Significa dizer, que existe uma obrigação mútua que, de certa 
forma, estar presente na relação entre estes vendedores, haja vista, que há uma 
espécie de um dar e receber que se revela em tais situações. (MORAES, 2011, p. 7) 

 

Para Marcel Mauss (1974) as trocas não acontecem de forma exclusiva entre bens e 

riquezas, economicamente úteis, mas sim 

de gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, 
festas, feiras em que o mercado é apenas um dos momentos e onde a circulação de 
riquezas constitui apenas um termo de um contrato muito mais geral e muito mais 
permanente. (MAUSS, 1974. p.45) 

 

 

Ainda sobre a Mauss, Mota (2002) afirma que 

 
é importante destacar que sistemas de convivência baseados na dádiva são comuns 
em comunidades carentes dos países do Terceiro Mundo. Onde a presença do 
Estado é ineficiente e a racionalidade econômica caótica, os grupos tendem a 
organizar-se de maneira eficaz para suprir muito de suas necessidades básicas, 
utilizando-se de variados sistemas de reciprocidade, como no caso dos mutirões. 
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[...] Trata-se de relações diretas, desprovidas da lógica produtor-usuário, que se 
processam no âmbito de uma interdependência gerada a partir duma combinação 
mista de carência e espontaneidade. (Mota, 2002. p.117) 

 

Para tanto, utilizamos autores e categorias que se mostram pertinentes para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, sendo eles Frugoli Jr (2005), Magnani (2002), Mauss 

(2003), George Simmel (2006) e Vedana (2013). 

O levantamento bibliográfico possui alguns temas específicos como: antropologia 

urbana- para então realizar uma etnografia urbana e compreender os processos do mesmo; 

gentrificação – para compreender a localização do bairro e os processos de transformação 

que o mesmo está passando; e como ocorrem as relações de troca, numa esfera maior da 

coisa em si, as leituras estão sendo realizadas em torno do processo de sociabilidade e como 

essa ocorre nas feiras e mercados públicos.  

Há muito a ser realizado, como uma pratica do campo mais continuo, para que se 

possa fazer uma etnografia, contudo só será possível em 2020. 

Falta ainda uma compreensão da organização física e social dos feirantes, além de 

articulação da teoria com o campo, e identificar se as categorias analíticas (tais como 

sociabilidade, reciprocidade, fidelidade e trocas) se fazem presentes no campo.  

Também é necessário compreender a estrutura que mantêm tal tipo de comércio, já 

que se observa uma presença de outras formas de comércio em torno do mercado, do tipo 

formal. 

Compreender as relações externas ao mercado que ocorrem no bairro com o 

advento do projeto Lagoas do Norte, identificando se houveram ou não mudanças nas 

atividades do mercado. 

Pretendemos passar 2020.1 com os feirantes é acompanhar o processo de 

construção social da feira, sempre articulando a teoria com o campo. 

Como pensamos em realizar? A partir de uma observação participante, para que seja 

possível realizar uma etnografia, no qual pretendo compreender as relações que existem e a 

estrutura que existe, com sua densa rede de significados e símbolos. 

As estratégias a serem aplicadas irão ocorrer através do campo, com o convívio com 

os feirantes e consumidores, através de conversa e da observação das relações que ocorrem 
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no espaço. Será também realizada pesquisa em documentos oficiais que tratem a respeito 

do mercado em si. 

 

Fundamentação teórica 

Para o embasamento e fundamentação teórica necessária nessa pesquisa, trago 

autores que se apresentam pertinentes para o desenvolvimento do projeto.  

O primeiro dos autores que trago é Frúgoli Jr., quando o mesmo versa sobre a Escola 

de Chicago e apresenta as contribuições da Antropologia e da Sociologia sobre os estudos 

referentes ao espaço urbano, e também de identificar o processo de segregação 

socioespacial. 

O autor também apresenta um relevante estudo sobre Antropologia e Sociologia nos 

estudos urbanos, na cidade de São Paulo, durante as décadas de 70 e 80, em torno da 

periferia, além de realizar um destaque da espacialidade, processo e conjunto polifônico de 

representação nativo. No sentido do trabalho proposto, podemos destacar a fala do autor 

quando o mesmo afirma que 

 

é mais apropriado falar em periferias – no plural –, embora de um certo modo isso 
já fosse uma ênfase da antropologia urbana nos anos 80. Cabe então entender que 
a pluralidade da qual agora está se falando diz respeito, em termos territoriais, aos 
diversos graus de consolidação desses bairros ou dessas localidades quanto aos 
equipamentos coletivos urbanos disponíveis (Caldeira, 2000, p. 235-41; Marques & 
Bichir, 2001), embora boa parte dos mesmos continue marcada por inúmeras 
precariedades (Kowarick, 2004, p. 62-64). Tal quadro mais heterogêneo seria 
resultante, em vários casos, da própria luta de moradores organizados pela 
melhoria do bairro ou dos atendimentos diferenciados de tais demandas por parte 
do Estado, embora o efeito perverso, em várias situações, venha sendo a expulsão 
de parcelas de moradores mais pobres dessas áreas, em face dos efeitos e custos 

decorrentes da própria consolidação. (Frúgoli Jr. 2005, p. 144) 
 

Uma autora importante que desejo trazer na pesquisa é Wilma Leitão, com seus 

estudos sobre feiras e mercados no estado do Pará, onde com uma análise sócio-histórica do 

mercado Ver-o-Peso, busco embasamento para a pesquisa no mercado do São Joaquim. 

Após isso, trago Rogério Leite, quando o mesmo em seu livro “Contra-usos da cidade: 

lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea” aborda a transformação do 

patrimônio cultural em mercadoria, além de versar sobre o processo de gentrificação que 

acontece nas cidades brasileiras. 
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O processo de gentrificação em si desejo abordar quando, na minha pesquisa, fizer 

uma discussão acerca dos moradores da região do projeto urbano “Lagoas do Norte”, onde 

um projeto sócio- arquitetônico da prefeitura de Teresina, que acaba por “obrigar” a 

retirada dos moradores da região, dando um novo significado pra esses espaços. 

Outro autor que gostaria de abordar durante a pesquisa seria Neil Smith, onde o 

mesmo também faz uma ampla discussão sobre gentrificação, incluindo estudos sobre tal 

fenômeno nos Estados Unidos, que também podem ser em parte aplicados para os estudos 

da cidade de Teresina(PI). o autor afirma que: 

 

pioneiros e proprietários individuais cujo suor, ousadia e visão estão preparando o 
caminho para aqueles, entre nós, que são mais temerosos. Mas mesmo que 
ignoremos a renovação urbana e o redesenvolvimento comercial, administrativo e 
recreacional que vem ocorrendo, e concentremos-nos apenas na reabilitação 
residencial, é patente o fato de que, onde quer que os “pioneiros urbanos” se 
aventurem, os bancos, as incorporadoras, o Estado e outros atores econômicos 
coletivos geralmente chegam antes. (SMITH, 2007, p. 18) a mitologia afirma ser a 
gentrificação um processo liderado por  

 

Ainda falando sobre a questão da sociabilidade espacial, trago Magnani quando o 

mesmo versa sobre a sociabilidade dentro dos espaços urbanos e também sobre como 

realizar uma etnografia dentro da cidade. 

Vejo a relevância de tal abordagem no tocante ao trabalho que pretendo desenvolver 

no campo, de forma a ter uma melhor abordagem com os componentes daquela 

comunidade,. Assim, Magnani propõe uma nova forma prática de pesquisa, através da 

etnografia, com um olhar de perto e de dentro da realidade inserida. 

Pensando em troca, no sentido do que é comercializado no mercado, trago Mauss 

para a pesquisa, refletindo sobre se os produtos vendidos naquele espaço de consumo e 

também de sociabilidade não seriam além de uma simples mercadoria, mas também algo 

embutido de valor sentimental e de doação por parte dos feirantes e dos consumidores.  

Utilizo essa ótica, no sentido de tudo o que é vendido, principalmente em se tratando 

de produtos da terra, e por ser pequenos feirantes, leva-se em conta um valor mais do que 

econômico, mas sentimental e de significado nos produtos vendidos, levando-se em conta 

uma produção pequena, principalmente por ser produzida e/ou adquirida das hortas 

comunitárias existentes na região. 
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Outra autora que considero importante na realização dessa pesquisa é Viviane 

Vedana, onde com seus estudos sobre feiras e mercados, me despertou o interesse pela 

pesquisa e por como os mercados se tornam relevantes no sentido do funcionamento da 

cidade em si. 

Vedana além de ver as feiras e mercados como um espaço de sociabilidade realiza 

uma abordagem diferente sobre, quando ela fala que o mercado possui “seus sons, imagens, 

cheiros”. 

Arjun Appadurai traz na sua coletânea de estudo sobre mercadorias, uma discussão 

sobre consumo em diferentes sociedades ao longo da historia. Acredito que será uma forma 

de pensar o comercio e o consumo nas feiras e mercados, para assim fazer um recorte sobre 

a atuação no estudo de caso do mercado de Teresina (PI). 

Trago para a pesquisa George Simmel, com seus estudos sobre sociabilidade, onde o 

mesmo afirma que é a forma pela qual os indivíduos constituem uma unidade no intuito 

de satisfazer seus interesses, onde forma e conteúdo são na experiência concreta 

processos indissociáveis (Simmel, 2006, p. 65).  

 

O que é autenticamente “social” nessa existência é aquele ser com, para e 
contra os quais os conteúdos ou interesses materiais experimentam uma forma 
ou um fomento por meio de impulsos ou finalidades. Essas formas adquirem 
então, puramente por si mesmas e por esse estímulo que delas irradia a partir 
dessa liberação, uma vida própria, um exercício livre de todos os conteúdos 
materiais; esse é justamente o fenômeno da sociabilidade. (SIMMEL, 2006, p. 
64). 

 

Considero o teórico relevante na pesquisa pelo seu pensamento sobre as questões 

de sociabilidade que envolve a comunidade que vive do mercado e também aquela que 

participa do funcionamento do mesmo, seja comprando ou vendendo, afinal se trata de 

uma relação de consumo, e as trocas comerciais são o que fomentam a vida e a existência 

daquele lugar. 

 

Metodologia 

Este projeto terá como principal metodologia a observação participante, adotada por 

Malinowski (1978), numa forma de estar inserida diretamente no campo, para que assim se 
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observe hábitos e papeis do grupo estudado, sendo que essa metodologia permitirá a 

análise da sociabilidade presente no campo. 

Essa pesquisa contará também com a historia oral, através da perspectiva de Pollack 

(1992), para que assim se possa obter “dados no que não foi escrito”, numa perspectiva de 

relatar as experiências vividas no mercado, e resgatar a memória social, para compreender 

todo o processo de “vida” da feira e do mercado. 

Será utilizado também a pesquisa documental e de arquivos como metodologia, 

como forma analisar o que foi produzido e documentado sobre os mercados públicos em 

Teresina. Cunha (2004), fala da importância dos arquivos na construção dos trabalhos 

etnográficos, “Papéis transformados em documentos mantidos em arquivos institucionais 

revelavam muito mais do que vicissitudes biográficas; revelavam vínculos profissionais, 

intelectuais e relações de poder de natureza diversa”. 

Será também usado o tipo de entrevista semi-estruturada, no qual serão aplicadas 

entre os feirantes e os consumidores do local. Oliveira(1996), aponta que “imaginemos uma 

entrevista por meio do qual o pesquisador sempre pode obter informações não alcançáveis 

pela estrita observação”. Segundo Minayo (1994), através do procedimento da entrevista, 

pode-se obter dados objetivos e subjetivos, sendo esse último tipo relacionado a valores, 

atitudes e opiniões do sujeito entrevistado. O que se espera dos indivíduos da presente 

pesquisa, além de dados que eles possam revelar ao longo da entrevista. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa pesquisa, pretendemos revelar como funciona e se sustenta a rede de 

relações entre feirantes e consumidores de um mercado público da cidade de Teresina. 

Dessa forma, buscamos retratar todo esse cenário cotidiano na vida de todos aqueles que 

daquele espaço angariam não apenas o seu sustento, mas também o seu círculo social 

enquanto feirantes e consumidores, e vice versa. 

Tendo o pressuposto de que o programa Lagoas do Norte causou um impacto de 

todos naquela região, sentimos a necessidade de mostrar que impactos foram esses, como 

afeta a vida dos consumidores e moradores daquele bairro, e como tal programa 

governamental também contribui no processo de gentrificação daquela parte da população. 
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Dessa forma, Teresina se apresenta como uma cidade reprodutora de práticas 

neoliberais, sem considerar a memória e vivência de uma dada população em um dado 

lugar, sem levar em conta que aquela população é a formadora daquele lugar, seja no 

aspecto físico ou social dela. Assim, temos que tal processo se mostre prejudicial a aqueles 

que ali habitam, vivem, e produzem suas experiências e marcas identitárias da sociedade. 

 

Referencias  

APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma  perspectiva cultural. 
Arjun Appadurai: tradução de Agatha Bacelar- Niteroi: editora da universidade Federal 
Fluminense. 2008. 
 
CUNHA, Olívia G. da. “Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo”, MANA 10 (2), 2004, p. 
287-322. 
 
FRÚGOLI JR, Heitor. O urbano em questão na antropologia: interfaces com a sociologia. 
Revista de Antropologia, São Paulo, USP,2005,v.48,n.1. 
 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 
sociais. 12ed. Rio de Janeiro: Record,2011. 
 
LEITÃO, Wilma Marques. Ver-o- peso: estudos antropológicos do mercado de Belém. NAEA, 
2010. 
 
LEITE, R. P. Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 
contemporânea. Campinas: Ed. da Unicamp; Aracaju: Ed. da UFS, 2004. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol 17, n. 49 - São Paulo, junho de 2002. 
 
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural 
(Coleção “Os Pensadores”) 1978. Introdução e capitulo I.  
 
MAUSS, Marcel. 2003 *1925+. “Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades 
arcaicas”. In: Sociologia e antropologia, São Paulo: Casac & Naify, 2003. Pp. 183-314. 
 
MINAYO, M. C. S; SANCHEZ, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n.3, p. 239-262, jul./sep. 1993.  
 
MOTA, Leonardo Araujo. Dádiva e sociabilidade no Brasil. Revista Anthropológicas, Recife, 
ano 6, v. 13, n. 2, p. 107-123, 2002. 
 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever. In: Revista 
de Antropologia, São Paulo, USP, 1996, v. 39 n.01.  



799 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 
POLLACK, Michael. Memória e identidade social. Rio de Janeiro: Estudos Históricos, vol. 5, n. 
10, 1992, p. 200-212. 
 
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais de sociologia: individuo e sociedade. Tradutor 
Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Zahar, (2006).  
 
VEDANA, Viviane. Fazer a feira e ser feirante: A contruçao cotidiana do trabalho em 
mercados de rua no contexto urbano. Horizontes antropológicos, Porto Alegre,ano 
19,n.39,p. 41-68,jan/jun.2013. 
 
______. “Fazer Feira” estudos etnográficos das “artes de fazer” de feirantes e fregueses da 
feira livre de Epatur no contexto da paisagem urbana de Porto Alegre. Porto Alegre, 2004. 
 
______. No mercado tem tudo que a boca come. Estudo antropológico da duração das 
praticas cotidianas de mercados de mercado de rua no mundo urbano contemporâneo. 
Porto Alegre,2008. 
 
VELHO, Gilberto. Antropologia Urbana: Encontro de tradições e novas 
perspectivas. Sociologia, Problemas e Práticas, Portugal, ed. 59, p. 11-18, 2009. 
  



800 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

GT 08 - CIDADES, DIFERENÇAS, ESCALAS E DESLOCAMENTOS 
 

Pôster 
 

 

  



801 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 
OLHARES SOBRE O COTIDIANO DE UM BAIRRO E AS RELAÇÕES 

SIMBOLÍCAS ALI CONSTITUÍDAS: UM ESTUDO NO BAIRRO MORADA DA LUA EM 
BARREIRAS, BA 

 
Rejeane Bastos dos Santos297  

Roseni Oliveira Ferreira298 

 
Resumo 
Este trabalho tem 

299
como objetivo analisar o bairro Morada da Lua, em Barreiras, BA, sob a ótica das relações 

estabelecidas em seu interior, buscando apreender as questões simbólicas que permeiam o espaço urbano em 
meio à diversidade de percepções e de interações entre os indivíduos e grupos inerentes ao cotidiano do 
bairro. O bairro a ser pesquisado fica situado na cidade de Barreiras, situada no oeste da Bahia, considerada a 
capital do oeste, com uma população estimada em 155.439 habitantes. Barreiras é um grande polo do 
agronegócio. 

 
Palavras-chaves: sociabilidade; afetividade; pertencimento; compartilhamento; rede de fofocas. 

 
INTRODUÇÃO 

O espaço pesquisado, o Bairro Morada da Lua, desmembra-se entre Morada da Lua de Baixo 

(região de infraestrutura precária e alagamentos constantes) e Morada da Lua de Cima (com uma 

melhor infraestrutura pública, composta por uma população de poder aquisitivo maior do que a 

outra área). A pesquisa foi realizada através de observação sobre as características e sobre a 

sociabilidade característica de cada área e de entrevistas semiestruturadas com os moradores do 

bairro, buscando suas percepções sobre seus espaços e sobre as relações ali estabelecidas. A análise 

foi desenvolvida através da apreensão das relações de cooperação e de conflitos entre os grupos que 

interagem no bairro e os significados dos espaços para eles. Este artigo se debruçou em alguns 

conceitos centrais definidos por Koury como “comunidade de afetos” “redes De fofocas” com o 

intuito de ter aporte teórico para compreender como é percebida e vivenciada as redes de 

sociabilidade dentro daquele território. Eles são os personagens-agentes que ergueram o que 

também auto-intitulam de comunidade de afetos. Associação assim denominada por vinculá-los a 

uma rede sólida de amizades, solidariedade e compartilhamento, que responde a uma cultura 

emotiva e um ethos de pertencimento ao lugar escolhido para viverem e criarem os seus filhos na 

“cidade grande”. (KOURY, 2018) os laços construídos em torno de uma narrativa coletiva quanto a 
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tranquilidade do bairro quebrado quando vão falar sobre uma parte que é habitada por casas 

financiadas pelo governo, a partir disso é construído o imaginário do perigo, do outro que não faz 

parte deles, são os “outros” evidenciando “não são daqui” “vieram de fora” “tem morte todo dia” no 

entanto, as casas são construídas no bairro, contudo, eles não percebem os novos moradores como 

parte daquele espaço. 

Observações iniciais quanto ao espaço analisado 

A partir de observações e relatos foi possível identificar que o espaço foi modificado 

através de obras públicas; alguns entrevistados que residem em Morada da lua de cima, 

afirmaram que o bairro anteriormente era permeado por conflitos e violência constante, no 

entanto, há um consenso entre eles que após modificações como pavimentação das ruas, 

estruturação das casas e ações policiais o bairro adquire um novo significado tornando-se 

pacato, formado por ruas vazias. Já em Morada da Lua de Baixo, os moradores apontaram o 

descaso com as ruas, a falta de lugares que pudessem possibilitar condições de interações 

com o lugar, não obstante, as redes de sociabilidade entre eles é percebida na forma com 

que estabelecem laços afetivos com os vizinhos preservando costumes comumente vistos 

em comunidades rurais como o ato de sentarem em frente as suas casas para partilharem 

vivências. Eles são os personagens- agentes que ergueram o que também auto-intitulam de 

comunidade de afetos. Associação assim denominada por vinculá-los a uma rede sólida de 

amizades, solidariedade e compartilhamento, que responde a uma cultura emotiva e um 

ethos de pertencimento ao lugar escolhido para viverem e criarem os seus filhos na “cidade 

grande”. (KOURY, 2018) Ao se aproximar de uma pequena área pavimentada existente em 

Morada da lua de Baixo, é possível notar que a estrutura das casas começam sendo 

modificadas, tendo uma leve semelhança com a Morada da Lua de Cima, casas estruturadas, 

nesta parte não é possível perceber a presença de moradores nas ruas, hábito comumente 

encontrado na outra parte. Os processos de análises em torno das subjetividades dos 

sujeitos permitiu um olhar que possibilitou diagnosticar como o afeto é construído ali 

dentro, como se dá o sentimento de pertencimento em relação ao bairro, como eles 

percebem os outros indivíduos, existe ali um olhar em torno do “nós e o eles”. As redes de 

fofoca estabelecidas dentro do bairro quanto a tranquilidade do outro lado fica evidente na 

fala de dona Maria. 

Pelo menos a nossa parte é tranquilo demais, quando dá oito horas você pode tirar 
a roupa e sair correndo pelado, pode deixar suas coisas tudinho do lado de fora que 
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ninguém mexe, agora Morada da Lua de baixo nós não pode falar porque nós não é 
de lá. (Maria, 63 , aposentada, Morada da Lua de cima) 

 

Fica evidente que há um olhar construído sobre o “outro” mesmo que ao longo da 

entrevista volte a ressaltar que não há essa separação entre os bairros afirmando que é um 

“bairro só” esta narrativa está presente na fala de muitos moradores “faz tempo que não 

ouvia essa separação”. Majoritariamente os moradores produzem uma memória coletiva em 

torno do bairro, tendo poucos desvios é como se trouxessem uma memória oficial sobre 

aquele espaço. Seu João, deixa evidente que está ocupando aquele lugar desde que nasceu, 

traz suas memórias de como era o bairro antigamente. 

 

Eu fui nascido e criado aqui nessa região, quer dizer esse bairro aqui eu conheci 
quando era fazenda aqui, aí depois os proprietários foram acabando com o negócio 
de gado...essas coisas e loteou, isso aqui é de João Germano. (João, 52, autônomo, 
Morada da lua de Cima) 
 

Na fala deste morador, é possível perceber como a memória está marcada, 

entranhada, pois, mesmo tendo comprado o lugar em que construiu sua casa, ainda reitera 

“isso aqui é de João Germano” Halbwachs afirma que nossas lembranças são partes 

integrantes de um contexto social, no qual estamos de certa forma envolvidos direta ou 

indiretamente. O modo com que nos lembramos das coisas são partes de um painel social 

que tem como referências, experiências de um ambiente coletivo, a memória atual é 

construída a partir do passado, não existe memória pura, ela aparece de forma 

contemporânea. No entanto, o sentimento de pertencer àquele local fica evidenciado ao 

longo da conversa quando questionado se sairia do bairro “não, aqui é tranquilo, aqui é meu 

lugar”. As narrativas são construídas em torno de um lugar que era tranquilo porque não 

existiam muitas pessoas, era composto por famílias que trabalhavam para os fazendeiros da 

região e que ao se tornar povoado vai se convertendo em um lugar perigoso criando uma 

espécie de rivalidade entre os moradores estabelecidos e os forasteiros, era comum que 

durante as falas afirmassem que existiam muitos desafetos entre as duas partes, dona Maria 

relata que. 

Antigamente eles eram rivais, já teve muito cacete com a daqui com a de lá depois isso foi 

acabando os que tinha de perigoso aqui a polícia foi matando e os próprios colegas também, 

né, acabou isso, outros casaram, viraram evangélico, foram embora. 
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As relações de conflitos segundo alguns entrevistados permanecem no passado, 

contudo, os embates cotidianos são percebidos nas demarcações que eles fazem sobre a sua 

área “não sei as outras ruas, mas essa é tranquilão” ao fazer esta afirmação dona Maria está 

evidenciando os conflitos morais e julgamentos em torno do outro, pertencimento em torno 

do seu lugar. Essa percepção do outro também fica visível quando seu João afirma que não 

existe nenhum conflito no seu bairro, não obstante, ao falar da Morada da Lua de Baixo diz 

que “aqui não tem, mas essa juventude de hoje qualquer lugar estranha, né, cê sabe como é 

que é hoje”. A persistência em manter uma mesma descrição sobre o lugar faz com que seja 

produzida uma memória oficial sobre o local em que estão inseridos. Ao serem questionados 

sobre a relação entre vizinhos do seu bairro e do outro, os moradores se mostraram 

confortáveis ao afirmarem a boa convivência entre ambos, porém, ao serem informados que 

uma parte menos frequentada da Morada de Baixo seria também analisada se mostraram 

apreensivos, contradizendo as narrativas; a parte do bairro conhecida como “a rua das casas 

da Caixa”, pois, era uma rua com um número significativo de casas financiadas pela Caixa, 

insistiram com veemência que tal parte não deveria ser visitada em razão de apresentar um 

perigo para visitantes, já que era comum relatos constantes de assaltos e até mesmo 

assassinatos, crimes estes causados por facções. Relato este presente nas falas de dona 

Claúdia e Lorrane, moradoras de uma parte que não possui saneamento básico e 

aproximadamente uns 500 metros do local em que reconhecem como uma potente zona de 

perigo. Expondo sua insatisfação com a nova rua que foi construída no bairro que mesmo 

não afetando diretamente a tranquilidade da Morada da Lua, era vista com maus olhos por 

ameaçar uma tranquilidade já instituída. Insistimos que havia uma necessidade nossa em 

conhecer essa parte do bairro, todavia, são assertivas em dizer que: 

 
Essa semana mesmo teve morte lá, não aconselho vocês a irem lá não e ainda uma 
hora dessa, vocês vão levar tiro lá. (Claudia, 37, Morada da Lua de Baixo) 

 

Por uma questão de segurança a “rua das caixas” não pôde ter uma analise tão 

profunda, impossibilitando também o registro de imagens do local. O que separa um bairro 

do outro é a área pavimentada, mas para além da separação física está presente a separação 

simbólica percebida nas falas "lá tem morador que não conheço" "rua mais tranquila igual 

essa eu conheço" Não obstante, As relações de afeto entre alguns vizinhos são percebidas 
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através do cuidado, do afeto, da partilha, seu João aponta algumas casas durante a 

entrevista e diz que a tranquilidade daquela rua provém dos laços familiares. 

 
Ali mesmo é a casa do meu primo, ali é do meu irmão, ali é meu cunhado, eu 
mesmo na idade que estou não tenho malquerença com ninguém, nessa parte aqui 
é tudo parente.(Seu João, 52, autônomo, Morada da Lua de Baixo) 

 

Os vínculos ali estabelecidos foram firmados no seio familiar, entretanto essa não é 

base de todas as experiências vivenciadas no bairro, o afeto gerado apenas por meio de 

laços sanguíneos. Dona Maria e dona Opedrina são "vizinhas de porta" e relatam que não 

possuem nenhum grau de parentesco, mas estabeleceram muito afeto; é perceptível como 

se orgulham de terem constituído laços fortalecidos no convívio diário. 

 

Nós senta aqui e fica conversando, eu já estou velha cuido de neto, não saio mais; 
ela trabalha de sol a sol, então nossa diversão é sentar em frente a porta e contar a 
nossa vida (risos) (Opedrina, 51, auxiliar de cozinha, De Baixo) 
 

As partilhas das vivências produzem uma relação de confiança que dificilmente será 

rompida pela saída daquele lugar, pois são categóricas em dizer que vão permanecer no 

bairro, já que é seguro e tem amizades sólidas. Durante a entrevista dona Maria mostra-se 

saudosa e incomodada ao falar sobre as mudanças no comportamento das pessoas no geral. 

É uma memória que sempre volta ao passado para construir a memória atual apoderando-se 

de elementos da infância, da adolescência: 

 

Antes não tinha viado, não tinha sapatão, não tinha mulher dama, não tinha 
tarado. Eu voltava bêbada depois de ter tomado uns goros e nada me acontecia. 
(Maria, 63, aposentada, De Cima) 
 

O sentimento de pedaço tradicional definido por MAGNANI, 2000 Aquele encontrado 

no âmbito da vizinhança, no qual os frequentadores se conhecem estabelecendo vínculos 

construídos no dia a dia é identificado na defesa incansável dos moradores em criarem uma 

ideia de ambiente agradável, apontando que o perigo a todo momento advém do outro 

lado, mantendo o espectro da tranquilidade inabalável ali naquele pedaço. Durante as visitas 

de campo no bairro pesquisado essas narrações se confirmaram, o bairro não nos ofereceu 

nenhum desconforto ou perigo. Questionados sobre quais seriam as formas de lazer 



806 

 

6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

ofertada na parte de baixo falaram sobre os bares, as conversas em frente de suas casas ou 

fora, um dos entrevistados falou sobre o parque verde, espaço que possibilitaria inúmeras 

formas de lazer tanto para os adultos quanto para as crianças, uma quadra de esportes, um 

praça e ambulantes vendendo seus produtos, logo, uma forma de proporcionar diversão aos 

moradores, contudo seria necessário o deslocamento, mas isso não é uma questão que traz 

incômodo aos moradores, já em relação a Morada da Lua de Cima existe uma praça 

estruturada com uma área extensa, também frequentada pelos moradores do bairro vizinho 

Renato Gonçalves, bairro que possui casas planejadas, ruas pavimentadas, ao longo da nossa 

pesquisa conseguimos dialogar brevemente com um dos moradores até para entender como 

foi construído este estigma sobre o bairro morada da Lua ser um local que oferecia perigo, 

ele foi muito solícito e afirmou: 

 

Mas é um bairro só, não tem divisão, o que vocês vão fazer lá nesse horário. Aqui 
no Renato Gonçalves é tranquilo ficar até tarde porque as ruas são monitoradas. 
(Zezinho, advogado) 

 

O olhar que atribui alguma ameaça ao bairro pesquisado vem de fora, o único 

momento em que os moradores afirmaram que tinha perigo foi sobre a parte em que fica as 

casas da Caixa, não é possível afirmar se essa parte realmente oferece algum tipo de risco, 

pois não conversamos com nenhum morador do lugar marcado pelo ideário do medo 

fundado na memória dos habitantes da Morada da Lua que nesse momento não é possível 

notar nenhuma divisão parece que estamos diante de um bairro homogêneo, que em muitos 

aspectos simbólicos se cruzam, se entrelaçam, formando uma memória oficial sobre o perigo 

que traz o lugar habitado pelos indivíduos contemplados comumente chamados de 

moradores “das casas da Caixa” . 



 

 

Tabela 1 – Percepção em relação as características positivas no bairro 

 
FREQUÊNCIA % FREQUÊNCIA % 

ASPECTOS QUE AGRADAM 
NO BAIRRO 

Morada da Lua de Cima Morada da Lua de Baixo 

 
TRANQUILIDADE 

 
100 

 
100 

 
CONFIANÇA 

 
100 

 
100 

 
TUDO 

 
20 

 
90 

 
SAÚDE 

 
80 

 
90 

 
EDUCAÇÃO 

 
80 

 
100 

 
LAZER 

 
30 

 
100 

 
INFRAESTRUTURA 

 
0 

 
90 

 
PESSOAS BOAS 

 
100 

 
99 

 

 
Tabela 2 – Percepção em relação as características negativas no bairro 

 
FREQUÊNCIA % FREQUÊNCIA % 

ASPECTOS QUE AGRADAM 

NO BAIRRO 

Morada da Lua de Cima Morada da Lua de Baixo 

 

BARULHO 
50 0 

 

DESCONFIANÇA 
0 0 

 

TUDO 

 

 

SAÚDE 
20 10 

 

EDUCAÇÃO 
20 10 

 

LAZER 
80 0 

 

INFRAESTRUTURA 
100 0 

 

PESSOAS RUINS 
0 1 
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Figura 1 - Morada da Lua de Cima, Barreiras-Ba 

 

 
Foto: Roseni Ferreira. 

 

 

A imagem acima é de algumas moradias situadas no bairro Morada da Lua de Cima, 

na qual é possível notar que as casas são bem estruturadas, podendo-se notar carros 

estacionados em frente ficando notório uma aquisição maior dos moradores desta área, as 

ruas tem uma boa infraestrutura, onde tem via de esgoto, as ruas são asfaltadas e não sofre 

alagamentos, não é encontrado entulhos em frente as casa e a movimentação na rua é 

mínima. 
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Figura 2 - Morada da Lua de Baixo, Barreiras-Ba 

 

 

Foto: Rejeane Bastos 
 

 

Na imagem Podemos observar algumas moradias do bairro Morada da Lua de Baixo, 

sendo explicito as diferenças entre Morada da Lua de Cima, o bairro não tem a rua asfaltada, 

apesar de alguns trechos já estarem tendo a pavimentação, a maioria não pode ser pois não 

se tem um canal de esgoto, os moradas reclamam da poeira e da inundação quando chove. 
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Figura 3 - Paroquia Sta. Cruz, Morada da Lua de Cima 
 

 
Foto: Rejeane Bastos 

 

A paróquia Sta. Cruz fica situada na Morda da Lua de Cima, é considerada uma área 

de lazer onde crianças são vistas brincando em finais de semanas e jovens e adultos em 

momentos de socialização, sendo frequentado também por alguns moradores da morada de 

baixo. 
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Figura 4 - Pavimentação Morada da Lua de Baixo 
 

 

Foto: Roseni Ferreira. 
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Figura 5 Morada da Lua de Baixo 
 

 
Foto: Roseni Ferreira. 

 

 

 

As imagens 1 e 2 mostram a pavimentação de algumas ruas do bairro Morada da Lua 

de Baixo que começou segundo os moradores há mais ou menos um mês. Algumas áreas já 

foram pavimentadas, porém permanece sendo minoria. 
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Figura 6 Morada da Lua de Baixo/ Morada da Lua de Cima 
 

 
Foto: Rejeane Bastos. 

 

Na foto é possível notar onde se acaba o asfalto já saindo da morada de baixo e onde 

se inicia a Morada de Cima, é notório quanto mais se afastar da Morada de Baixo maior é o 

poder aquisitivo dos moradores do bairro. 

 
Considerações finais 

Ao estudarmos os bairros Morada da Lua de cima e Morada da Lua de baixo, 

pudemos vivenciar a realidade social de ambos os bairros, sobretudo, pelos sujeitos que 

fazem parte daquele espaço, deste modo, as atividades de campo contribuíram para 

estabelecer vínculos com os moradores, que compartilharam suas experiências cotidianas 

permitindo assim uma conexão entre pesquisadores e entrevistados, tornando possível 

identificar detalhes como vivências, subjetividades, e como é evidenciada a relação entre os 

moradores dos dois bairros, como se dá o sentimento de pertencimento, em quais 

características se assemelham e se diferem a partir das redes de sociabilidade. 
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PEQUENOS MUSEUS: AFIRMAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA 

 
Murana Arenillas Oliveira300 
Elieyd Sousa de Menezes301 

  
RESUMO 
As críticas à lógica hegemônica do processo de museificação nos levaram a refletir sobre o sentido inverso 
deste processo haja vista a apropriação de uma nova categoria de museu enquanto elemento de afirmação de 
povos e comunidades tradicionais. Os museus vivos, enquanto espaços museais informais criados nas unidades 
sociais desses grupos, estão sendo formados na tentativa de afirmar os saberes e fazeres tradicionais presentes 
nos componentes identitário da vida social desses povos com seu lugar social de origem.  
 
Palavras-chaves: Museus vivos; Identidades coletivas; Mobilizações sociais. 

 

Introdução 

A complexidade em torno da situação sociológica dos museus convencionais se 

estende aos sucessivos atos de colecionar, classificar e exibir objetos em exposições e 

demais espaços museais. Além do mais, há uma tendência da análise reflexiva em definir 

que os museus e a imaginação museológica são profundamente políticos (ANDERSON, 

2006). Estes além de representarem repositórios de memórias consistem em produtos de 

relações sociais voltadas para uma multiplicidade de modos de pensar tempos históricos e 

instituições de poder responsáveis por sua concepção. Ainda como ressalta Anderson 

(2006), o conjunto dessas instituições, o Censo (a natureza dos agentes sociais governados), 

o Mapa (o domínio da geografia) e o Museu (a legitimidade da linhagem), moldaram o modo 

que o Estado idealiza seus domínios.  

Portanto, o processo formal concernente aos museus convencionais, seguem as 

normas autoritárias de regimentos e estatutos urdidos pelos atos de Estado. Uma referência 

conhecida diz respeito ao Estatuto de Museus, no qual o não cumprimento das medidas 

necessárias está sujeito a penalidades.  

                                                      
300
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De maneira inversa, os museus informais, referidos aqui como pequenos museus, 

museus vivos, ou ainda centros de ciências e saberes (CCS) emergem, sendo apropriados por 

povos e comunidades tradicionais a partir de suas respectivas unidades sociais – 

comunidades e associações – nas quais sua organização e classificação são instituídas em 

consonância com as unidades familiares. Tais museus não seriam produtos da ação 

governamental, contrariamente, são resultantes de relações associativas diretamente 

produzidas pelos membros das referidas comunidades. 

Os dispositivos políticos que abrangem o processo de formação dos museus 

convencionais estão relacionados a instituições de poder que exercem sua autoridade nos 

procedimentos classificatórios de caracterização e exibição de coleções. A crítica à 

multiplicidade de critérios e aos diferentes atos de colecionar, vistos a partir de uma lógica 

hegemônica, permitiram a reflexão sobre o sentido inverso desse sistema, cujos agentes são 

classificados historicamente como “outros”.  

A respeito dos museus etnográficos regidos também por uma confluência de 

processos políticos constituídos enquanto regimes de memória, proporcionaram a formação 

do estado nacional, contudo, não representam os interesses dos povos indígenas, que não 

são os que organizam tais museus, nem os que os dirigem e muito menos constituem os 

públicos que os visitam. (OLIVEIRA, 2012).  

Como sublinha Russi e Abreu (2019), debates a respeito dos museus convencionais e 

as ações de movimentos sociais nas últimas décadas do século XX, exigiram um lugar de fala 

por aqueles designados como outros, colocando em pauta de reivindicação a repatriação de 

objetos e o direito de interpretação do ponto de vista destes sobre sua cultura.  

A crítica à “razão lógica” dos sistemas de classificação assinala que aqueles 

usualmente designados como “outros” (BORGES, 1960), realizaram mais recentemente uma 

apropriação da ideia de museu. Todavia, ainda que algumas práticas museológicas estejam 

sendo experimentadas como exemplo a “museologia colaborativa”, Russi e Abreu (2019), 

definida como uma ação de inclusão e diálogo entre instituições e os povos ao qual os 

objetos foram musealizados, encontram-se ainda distante dos museus vivos. 

Pode-se dizer, que o surgimento dos chamados museus vivos, através das unidades 

familiares integrantes de comunidades tradicionais, ocorre pela apropriação desta ideia por 

esses grupos, em contraste com o processo de formação apoiado em iniciativas do Estado. 

Tal apropriação, ademais de realizar uma tentativa de manter a identidade coletiva dos 
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agentes sociais coadunada com as manifestações presentes na relação dos objetos com seu 

lugar social de origem, conforme Almeida (2017), são elaborados de maneira autônoma 

pelos agentes sociais e se mostram coextensivos aos processos de autodefinição. 

Estes museus vivos são acionados por mobilizações sociais como instrumento político 

para o reconhecimento identitário. Surge como uma maneira de reivindicar e afirmar os 

“saberes” e “fazeres” representativos dos povos e comunidades indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, castanheiros e demais extrativistas. 

Neste sentido, nesse artigo apresentamos reflexões acerca da experiência de concepção de 

museus vivos de povos indígenas na Amazônia, especificamente em duas iniciativas 

consolidadas no Estado do Amazonas: o CCS Kokama e o CCS Karapãna. 

 

Uma nova categoria de museu: os Centros de Ciências e Saberes (CCS’s) 

A retenção de objetos e formação do que se entende hoje por coleção teve início 

historicamente com o artificio da espoliação no mundo ocidental. Bastian na Alemanha, no 

inicio do século XIX, e Franz Boas (1982), nos Estados Unidos nas primeiras décadas do 

século XX, implementaram coleções.  Segundo Almeida, “a experiência alemã na 

classificação de objetos, foi sedimentada pelo próprio A. Bastian, que concebia a 

antropologia como uma ciência natural. Ele ampliou as coleções no museu real (Konigliches 

Museum fur Volkerkunde), do qual foi o primeiro diretor. Propugnava a coleta de artefatos 

nas sociedades pré-indutriais mais isoladas e ágrafas. Os artefatos coletados constituíam, 

para Bastian, documentos que levavam à explicação das formas de pensamento destes 

povos primitivos ou mais próximos da natureza.” (Almeida, 2017, p.69). Este advento 

assinalado por Pomian (1997) sublinha que para os museus coloniais atos de pilhagens e 

rapinas de bens funcionavam como uma forma de firmar hegemonia, progresso e ascensão 

social perante as demais metrópoles. 

Almeida (2017) assinala que a relação de poder intrínseco às formações de coleções e 

os diferentes modos de colecionar, abrangem instituições referidas a processos de decisões 

inerentes às esferas de poder, sobretudo, ao patrimônio cultural, remetendo diretamente às 

noções operativas de “proteção”, “preservação” e “conservação”. Dentro dessa lógica da 

formação de coleções e consequentemente da situação museológica dos museus, Paul 

Valéry (1923) ressalta a “estranha desordem organizada” que os museus oficiais apresentam 

e expõe o referido “gesto autoritário” que circunda os museus. Em meio ao “caos de toda 
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essa grandeza”, Eco (2010), destaca os problemas que assolam esta situação, ressaltando 

três características: (i) um ambiente silencioso, escuro e não amigável; (ii) a falta de contexto 

entre as obras e; (iii) a opressão excessiva. 

A situação mencionada pelos três autores evidencia arbitrariedades em meio ao 

processo de museificação. Baudrillard (1991), alerta o perigo da compulsão de museificar, 

que culmina na “simulação de um real sem origem nem realidade” e produz um “original 

artificial” baseado em medidas preservacionistas, as quais somente preserva o objeto em si, 

fora de seu contexto.  

Burk-Morss (2018) sublinha que essa produção, vista a partir de imagens refere-se a 

“redes complexas da memória e do desejo das quais experiências passadas são resgatadas”, 

e que somente uma parte dessas imagens torna-se possível de ser interpretada de maneira 

crítica, pois seu todo não nos conecta precisamente com o presente, sendo ela passível de 

variados significados.  

A distância entre a memória verdadeira e a história, é produzida a partir do receio da 

nossa sociedade ao esquecimento, nos conduzindo a uma memória sem passado e vestígio. 

O fenômeno da aceleração e o poder de transformação imposto pelos tempos modernos, 

contribui para o distanciamento da memória. Por conseguinte, é preciso refletir a relação 

social representada nos museus convencionais, uma vez que a história contada a partir dos 

objetos em exibição pode determinar uma “reconstrução sempre problemática e incompleta 

do que não existe mais” (NORA, 1993, p.9). 

Impasses acerca dos espaços museais convencionais estendem-se ao processo de 

patrimonialização e mercantilização, atribuindo ao sistema de coleções o desenvolvimento 

econômico. A importância que é dada à coleção, segundo o seu valor econômico, abrange 

seus detentores, os lugares onde os objetos foram concebidos e circulados, e favorece 

processo de gentrificação, estabelecendo um sistema de mercantilização nesses lugares. 

Assistimos uma troca de valores e estratégias empresariais que, em áreas em situação de 

vulnerabilidade, potencializam os impactos da patrimonialização (ESGUERRE e BOLTANSKI, 

2014). Esta nova noção de “coleção”, expressada juntamente com as recentes 

transformações do capitalismo, pode ser registrada em apropriação de espaços em desuso 

para destinação de pontos turísticos. Com apoio do Estado, estes espaços, são 

redirecionados e reconfigurados, para abrigar projetos arquitetônicos culturais de exibição 

artísticas, expostos à visitação de um público pagante, amplo e difuso. (ALMEIDA, 2017) 
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Em oposição aos espaços museais oficiais, os CCS’s se estabelecem para além da 

razão lógica dos critérios do colecionismo. Os agentes sociais responsáveis pela criação dos 

CCS’s não possuem obrigatoriedade alguma com o sistema de classificação historicamente 

imposto. Colecionar artefatos não está vinculado à obrigatoriedade dos pesquisadores, das 

instituições ou dos museus envolvidos, no qual, agências determinam as modalidades de 

objetos a serem coletados (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2017). 

Iniciativas individuais de colecionadores que formam espaços museais informais nas 

unidades residenciais de seus detentores são iniciativas recorrentes no Brasil, 

compreendidas como museus domésticos (OLIVEIRA e PEDROSA, 2018). Excepcionalmente, 

os CCS’s que compreendem museus vivos, apesar de configurados também como espaços 

museais informais, estão distantes da iniciativa supracitada. Apesar de ambas as iniciativas 

não possuírem força o suficiente quando comparados aos museus convencionais, esses 

espaços sociais resistem, e são uma alternativa em lugares onde a assistência de políticas 

públicas a respeito do patrimônio brasileiro não exerce suas funções de maneira consistente, 

principalmente quando essas coleções são formadas por cultura material arqueológica.  

Como ressalta Pollak (1992), apesar da memória parecer, em um primeiro momento, 

um fenômeno individual, pertencente particularmente ao próprio agente, ela também pode 

ser entendida como um fenômeno coletivo, construído coletivamente. Sua construção é “um 

elemento constituinte do sentimento de identidade”, uma vez que tanto a memória 

individual quanto a coletiva, é um elemento importante na formação do “sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”. 

(POLLAK, 1992, p.204) 

De acordo Almeida (2013) é a partir da consciência de si mesmo que uma identidade 

coletiva objetivada em movimento social e apoiada em práticas mobilizatórias, é 

evidenciada. Assim, estes agentes sociais têm “conhecimento de seus direitos 

constitucionais” e “interrogam sobre suas relações com a política”.  Ainda conforme o autor, 

é a partir dessa autoconsciência que os agentes sociais encontram a si mesmo no outro, 

constituindo uma relação profundamente política e solidária frente a pautas reivindicatórias 

face ao Estado e de um mesmo território.  

Portanto, enquanto instrumento político, os CCS’s, resulta da ação engajada de 

comunidades, pelo reconhecimento e por direitos territoriais. Nesta ação estão envolvidos o 

saber coletivo e o próprio movimento de associações, organizações e movimento sociais. 
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Atualmente, os CCS’S, contribuem para o fortalecimento da autoconsciência dos grupos, 

incorporando nas lutas identitárias uma relação político-organizativa pelo reconhecimento 

do território.       

As relações sociais estabelecidas a partir do ato de colecionar, quando referidas aos 

processos museais informais, diz respeito a uma relação dinâmica entre os saberes 

tradicionais, a memória social e conhecimentos científicos, uma vez que essas iniciativas 

podem vir a assegurar, de maneira efetiva, o fortalecimento dos direitos territoriais desses 

grupos. Outro fator relevante, resultante dessa iniciativa, é a afirmação dos povos e 

comunidades tradicionais, de modo a expor sua cultura através das peças em exibição, em 

que toda a coleta do material representativo da pluralidade cultural dos grupos étnicos 

refere-se a escolhas feitas pelos próprios agentes.  

Por outro lado, por se tratar de museus informais, como afirma Bezerra (2011), essas 

iniciativas também podem ser vistas como marginais, isto é, como pontos de tráfico ao 

expor objetos suscetíveis de serem depredados. Semelhante à depredação do patrimônio 

histórico e artístico, que abrange o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, 

cuja conservação é de interesse público devido à sua vinculação com fatos memoráveis da 

história do Brasil e por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico (BRASIL, 1937).  

Em todo caso, os obstáculos evidenciados na criação das unidades museais não 

reduzem sua existência a meros pontos. Essas iniciativas estão sendo formadas em 

comunidades dentro de municípios do interior das respectivas unidades da federação, e são 

estrategicamente pensadas, quais sejam, cercadas por rios e florestas, formadas por 

unidades familiares que exercem a ajuda mútua e localizadas em pequenas cidades. Estes 

espaços museais informais estão multiplicando-se, descentralizando-se e se contrapondo às 

políticas instituídas pelo Estatuto de Museus.  

Evidenciada por Almeida (2018), tem-se que a disseminação dessas iniciativas, 

implode com o significado de “outros”. É na omissão daquele categorizado à margem da 

sociedade que se inviabiliza qualquer possibilidade concreta de autodefinição. Nesse 

sentido, o autor ressalta que são as autodefinições que nomeiam os museus e que estes são 

indissociáveis de mobilização política de povos que reverteram a sua propalada condenação 

ao extermínio e romperam com os estigmas de “primitivos” e “atrasados”. (ALMEIDA, 2018) 
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Os espaços museais não formais pode favorecer a valorização dos saberes ditos 

tradicionais e oportunizar a divulgação do conhecimento científico a partir da relação 

dinâmica entre eles, tendo em vista que a realidade dos museus tidos como oficiais mostra-

se distante dos modos de vida desses povos. A própria legislação correlata a eles, engessa 

muitas das vezes suas ações e independente de sua institucionalização não superando 

algumas fragilidades que os afligem como sua gestão e manutenção. 

Apresentar a integração de uma nova forma de conhecimento específico a respeito 

de espaços museais, revela-se como alternativas de povos e comunidades tradicionais na 

apropriação e ressignificação da categoria de museu. 

 

 

 

Centro de ciências e saberes tradicionais Kokama Antônio Samias 

Mantido por atos voluntários dos agentes sociais da Comunidade Nova Esperança 

Kokama localizada no Ramal do Brasileirinho na cidade de Manaus, Amazonas, o Centro de 

Ciências e Saberes Kokama, mantem-se em funcionamento desde o dia 17 de junho de 2017, 

data de sua inauguração.  

Como afirma Rubim, os agentes sociais responsáveis pela criação dos CCS’s são 

protagonistas de uma nova forma de sistematizar suas memórias, suas histórias e seus 

saberes. Este CCS “foi criado para possibilitar ao povo Kokama que reside em Manaus e 

também à sociedade em geral o conhecimento da cultura Kokama encontrada no Brasil, 

Peru e Colômbia” (RUBIM, 2017, p. 151). 

Tais atos de criações envolvem desde a coleta do “material” para a construção do 

próprio Centro, até a participação ampla de todos os agentes sociais das próprias 

comunidades nas diferentes etapas de instalação dos CCS’s.  

A coleta do material representativo da pluralidade cultural dos grupos étnicos 

também consiste em escolhas feitas pelos próprios agentes, de modo a expor parte de sua 

cultura através das peças em exibição. 

Semelhante à uma maloca circular de madeira, identificada com grafismos kokama e 

telhado de palha, o espaço físico do CCS Kokama Antonio Samias foi pensado, projetado e 

construído pelos próprios agentes sociais da comunidade. 
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O processo de construção do CCS em questão é ressaltado em fala302 pela professora 

da escola indígena Kokama, Janderline Santos Kokama, que narrou como essa relação social 

intrínseca ao Centro é realizada em conjunto com a Comunidade:  

 
organização das peças foram feitas com a cacique, com o presidente, com a 
professora Altaci, junto com a Gerencia da Educação Escolar Indígena e junto 
conosco. A gente colocou um lugar estratégico para cada peça que compõem o 
museu, por exemplo, ali a gente optou por colocar as maquetes e as miniaturas das 
armadilhas. Esse lado ficou só para o lado da pesca, embaixo para ganhar espaço, a 
gente colocou as armadilhas, em cima a gente utilizou para colocar a malhadeira. 
Embaixo colocamos os instrumentos musicais, os cestinhos e os remos. Para esse 
lado ficou os peixes, os muritsu, as peneiras e as cerâmicas. Envolvemos todo o 
museu com a malhadeira. Para cá colocamos a flecha, os arcos, as placas e os cipós, 
ali ficou o cocar antigo, o primeiro cocar do cacique da comunidade, colocaram ele 
ali naquele canto perto da porta. Foi tudo trabalhado, foram feitas essas prateleiras 
para ficar bem adaptado e pensado. A gente utilizou assim para aproveitar o 
máximo possível do espaço do museu”. (Janderline dos Santos, Entrevista, junho de 
2017). 
 

A organização das peças mencionadas pela professora da escola indígena, reflete 

uma dinâmica específica de organização da comunidade Kokama, priorizando o espaço físico 

do Centro para a alocação das peças. A classificação da coleção ocorre conforme as 

perspectivas do povo Kokama, representado por diferentes categorias “instrumentos 

musicais, instrumentos de pesca, instrumentos de caça, instrumentos de luta, armadilhas, 

animais, peixes, artesanatos e cerâmica”. (SANTOS, 2017)  

Os museus vivos refletem a conservação da memória social desses grupos, no qual os 

objetos em exposição fazem referência a narrativas míticas da cultura dos grupos étnicos. A 

Cacique da Comunidade Nova Esperança Kokama em fala salienta o significado do CCS’s para 

seu povo: 

Quando alguém vir visitar o museu, nós queremos falar do nosso material, para 
que ele serve... Por isso que se chama museu vivo, por que a gente vai falar, olha só 
a peça artesanal, esse abano foi minha sobrinha que fez, ela é Kokama, eu fui lá 
para o Manaquiri para ela fazer essas duas pecinhas..., fui pegar esse cipó que 
serve para fazer o muritsu (cesto feito de cipó ambé) ... Então tudo tem uma 
história, de que palha é feito, como é feito, quem faz manualmente, quem 
monta...”. (Maria do Perpetuo Socorro dos Santos, Entrevista, junho de 2017). 
 

                                                      
302

 Entrevistas realizada com a professora de Educação Indígena da Comunidade Nova Esperança Kokama 
Janderline dos Santos e com a Cacique da Comunidade Maria do Perpetuo Socorro dos Santos em 07 de Junho 
de 2017 e adaptada para esse artigo. 
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 A Cacique da Aldeia Nova Esperança Kokama ao falar da importância do “museu 

vivo” em sua comunidade, narra juntamente, a história que envolve cada material em 

exibição no Centro, fazendo destaque prontamente à pluralidade e dinamicidade das peças. 

Cada elemento em exibição no CCS Kokama Antônio Samias, em contraste à coleções 

presentes em acervos referido aos museus convencionais, possui função diversificada, sendo 

cada uma delas conduzidas em diversas atividades do dia a dia quando necessitadas.  

 

A peneira serve para gente peneirar massa de mandioca para fazer a farinha, 
peneirar também açaí [...], também tem utilidade para conservar a nossa cultura 
indígena. Essa foi feita na cultura indígena do nosso antepassado e o material é 
arumã e pau de envira. O aturá serve para carregar mandioca, batata, cará e serve 
até mesmo para empalhar a farinha e carregar menino nas costas. O remo serve 
para remar, para conduzir o povo indígena nessa época do passado, porque aqui 
nós não temos igarapé, mas na beira do rio o povo kokama gosta muito de remar 
na canoa, pega sua canoa e rema. Ele serve também para a gente mexer a farinha, 
a gente sempre utiliza yapukita (remo)”. (Maria do Perpetuo Socorro dos Santos, 
Entrevista, junho de 2017). 
 

As peças exibidas no CCS Antônio Samias são retiradas do Centro para o uso comum 

e posteriormente devolvidas para exibição, criando um sistema de relação “viva” com os 

objetos que representam a identidade dos povos Kokama.  

 

Centro de ciências e saberes Karapãna 

O museu vivo, enquanto CCS demonstra um lugar social da concentração da memória 

coletiva, uma vez que componentes identitários da vida social dos povos Karapãna ficam 

visível a partir dos artefatos em exibição no Centro, tornando-se um elemento de agregação 

e reconhecimento de lutas pelos direitos territoriais. 

A comunidade indígena Yupirungá, no rio Tarumã-Açu, zona rural de Manaus-AM tem 

sua história atravessada por conflitos territoriais, da qual os indígenas da etnia Karapãna 

lutam contra o interesse fomentado pelo setor imobiliário, para a construção de prédios de 

luxo e marinas em seu território. 

Ao se estabelecer no rio Tarumã-Açu no final da década de 1970, vindo do Alto Rio 

Negro, a família do Sr. Manoel Paulino realizava suas práticas tradicionais de subsistência, 

entretanto, com a valorização imobiliária daquela área, essas práticas ficaram 

insustentáveis, como nos conta Maria Alice: “A área era só de mata virgem. Ao longo do 

tempo, essa área se desenvolveu em condomínios, fazendas e grilagem de terra. Onde o 
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senhor Manoel Paulino pescava, não podia entrar mais nos igarapés, nos rios; já não podia 

fazer o que fazia antes, roçar, pescar” (Maria Alice Karapãna. in: Nova Cartografia Social, 

Fascículo n. 38, 2012, pág. 4).  

Desse modo, as famílias indígenas, dentre elas karapãna, baré, baniwa, dessana, 

dentre outros, enfrentam as ameaças de serem deslocadas compulsoriamente de seus 

territórios, seja por ameaças diretas ou indiretas, seja pela poluição dos rios e matas 

causadas com tais empreendimentos e com isso a inviabilização de realizar determinadas 

práticas tradicionais, como pesca, caça e roça. 

 
Eles vêm degradando não somente o lado social do cidadão, mas o moral, a 
dignidade; agride moralmente porque tira o direito de trabalhar, de sustentar a 
família; eles vem reduzindo as áreas até ficar sufocante, de não ter onde morar; as 
famílias ficam oprimidas nessas áreas que são de interesses tanto dos políticos, 
como dos empresários”. (Maria Alice Karapãna, in: Nova Cartografia Social, 
Fascículo n. 38, 2012, pág. 4) 

 

Santos (2016) ao estudar a trajetória das famílias Karapãna no rio Negro, e seus 

afluentes, Cuieiras e Tarumã, aponta que “nesta ótica, a terra está para a especulação 

imobiliária, vista como lucro pelos empresários, e como “sobrevivência” por parte de 

lideranças, na cidade, ao passo que, por outra ótica, o território, que supõe, antes de tudo, o 

espaço físico e de relações, é considerado de solidariedade, de redefinição de vida”. 

(SANTOS, 2016, p. 362). 

Como uma forma de reafirmar suas identidades étnicas em um espaço urbano, 

reivindicar não só o reconhecimento enquanto tal, mas de dar visibilidade às suas questões, 

sobretudo quanto ao conflito socioambiental e territorial é que é pensado o CCS Karapãna. 

Construído pelos próprios agentes sociais, dentro da comunidade indígena 

Yupirungá, no rio Tarumã-Açu, o CCS Karapãna foi inaugurado no dia 26 de outubro de 2019. 

Enquanto espaço físico compõem uma maloca de madeira, da qual estão dispostos os 

objetos coletados e produzidos pelos indígenas karapãna, entretanto, para além do espaço 

físico, ele objetiva trazer a memória coletiva da trajetória das famílias, busca elencar sua 

cultura material e imaterial, como aponta o texto de apresentação do folder escrito por 

estes próprios agentes: 

 
O Centro de Ciências e Saberes Karapãna retrata um pouco da nossa vivência com 
nossos pais ao longo do rio Tarumã-Açu, Tarumã-Mirim e Cuieiras. É um desafio 
reunir todo esse conhecimento que trazemos ao longo dos anos. É uma história 
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vivenciada, que remete a sentimentos de saudade, luta, sobrevivência e conquista. 
Este CCS representa as barracas que eram feitas para a gente morar por longos 
períodos, feita de madeira, palha ou casca de pau. Onde meu pai chegava ele fazia 
o jirau para lavar roupa e para guardar materiais. O jirau é feito ao redor da casa e 
também na cumeeira. A parede do museu foi feita com vara, pau descascado e 
cascas de envira batida e preparada para fazer a parede. O teto fizemos de 
fibrocimento porque é um material que dura mais do que a palha natural. As 
prateleiras de jirau foram feitas de varas descascada da envira”. (Catálogo de 
divulgação do CCS Karapãna, 2019). 

 

Dentre as peças em exposição no CCS Karapãna estão os instrumentos de pesca, 

como: matapi, armadilha de pesca feito com talas de palmeiras em formato cilíndrico; 

kakuri (armadilha de pesca feita com talas de paxiubinha e cipó); mukentá (assador de peixe 

feito com varas encontrado ao longo dos rios) e representações em miniaturas de canoa e 

remo (meios de transporte feitos com madeira de pau-brasil, louro e itaúba). Também estão 

em exposição os brinquedos Karapãnas (Musaraisá), como: Sikari mira ou “procura gente”, 

feito das palhas mais novas da palmeira de Inajá; Ukawasú ou “prédio”, feito com as palhas 

do breu do inajá, trançadas em formato de um retângulo; Wakará ou “Gaivota”, feita de 

palha de inajá, trançada com aparências de uma gaivota que quando a criança corre e solta, 

o brinquedo voa, e Estrela Dalva, feita das palhas de breu do inajá trançadas em formato de 

estrela com oito pontas. 

Há também os instrumentos musicais, como a flauta Karisú, feita de paxiubinha do 

Alto Rio Negro; a flauta Mawaku, feita de embaúba; a Taboca, feito de bambu, instrumento 

que emite som ao ser atritado com o chão, tal som anuncia o início da dança do Mawaku; 

Colar, feito da fibra do tucum e semente de açaí ou tento; Casca de tawari, saia feita de fibra 

ou casca de tawari, a casca é desfiada e trançada no dia dos rituais comemorativos.  

Os instrumentos de trabalho, como na agricultura também foram escolhidos pelos 

Karapãna para serem expostos no CCS, tais como: Urupema ou “Peneira”, feita de arumã 

trançado, serve para peneirar a massa da mandioca para fazer farinha, há dois tipos de 

urupema, um com um trançado largo para fazer farinha mais grossa e o trançado estreito 

para fazer mais fina; Paneiro, uma espécie de cesto feito de cipó ou fibra do buriti, arumã e 

cipó titica trançado, com um suporte para carregar de envira, utilizada para carregar 

alimentos, coletar frutos, dentre outros; Tipiti, feito da palha de arumã, serve para espremer 

a massa da mandioca e tirar a goma; Apukitá ou “remo”, além do seu uso na locomoção nas 

canoas, também é utilizado para mexer a farinha dentro do forno, é feito de itaúba ou louro 

branco; Prensa, serve para espremer a massa de mandioca em maior quantidade, a que está 
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em exposição é uma miniatura feita de capim limão; Tapekua ou “Abano”, utilizado para 

abanar o fogo e virar o beiju, é feito de palhas do tucumanzeiro, o trançado do tapekua 

deste grupo étnico é específico, sendo, portanto, considerado um símbolo para os karapãna;  

Para Maria Alice Karapãna, que esteve à frente da construção do CCS Karapãna e do 

evento de inauguração do mesmo, aponta que este museu vivo possui um significado de 

conquista para o seu povo, sobretudo no aspecto imaterial, pois evidencia uma trajetória de 

um povo, contribui para a memória coletiva, traz questões do presente como pauta de 

reflexão, como as lutas, os conflitos, a cultura, a identidade e sobretudo, às formas de 

resistir: 

A importância não é só material, mas também espiritual, familiar, de 
conhecimento, do que a gente traz ao longo dos anos através do meu pai, e que 
agora foi passado para nós, para as crianças, nossos filhos e netos. O CCS tem um 
valor muito maior que o dinheiro, ele tem valor histórico, de luta, identidade, de 
força, de resistência, de carinho, de afeto, de solidariedade e de partilha com 
todos. O museu vivo Karapãna traz muitos significados, a gente não consegue só 
em palavra exprimir tudo, é muito mais do que isso.” 

 

Um dos membros da família Karapãna, Joilson Karapãna, em conversa informal que 

antecedeu a inauguração do CCS Karapãna, com uma das autoras, traduz a peculiaridade 

presente nos museus vivos, “o grafismo para o nosso povo Karapãna significa proteção”, 

esses grafismos “não são utilizados somente para enfeite ou ornamentação, simboliza um 

instrumento de proteção sobrenatural”. Tanto “o paneiro, o tipiti, o tupé e outros materiais 

produzidos têm significados que representam a nossa relação “mística” com a natureza”. 

Essa relação “da natureza, da fé e da vida que representa o nosso povo”. 

A relação do museu vivo para o povo indígena Karapãna demonstra significados que 

ultrapassam o espaço museal comum visto nos museus convencionais. Essa distância é 

percebida por meio da relação identitária que os grupos étnicos possuem com o espaço 

social dos CCS, ao qual estão extremamente vinculados a memória e consequentemente 

estão associadas as questões afirmativas desses povos.   

 

Breves Considerações 

À vista disso, os pequenos museus são acionados por mobilizações sociais em busca 

pelo reconhecimento identitário, transformando-se também em um instrumento político. O 

“museu vivo”, desse modo, surge como uma maneira de reivindicar e afirmar os “saberes” e 

“fazeres” representativos dos povos e comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 



828 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, castanheiros e demais extrativistas. Este 

trabalho teve como objetivo apresentar experiências de criação de pequenos museus na 

Amazônia, priorizando duas iniciativas sustentáveis de povos indígenas na cidade de 

Manaas-Amazonas, mantidas por atos voluntários dos membros das próprias comunidades 

responsáveis por sua criação. 

Visando instituir na Amazônia espaços sociais de características museológicas de 

divulgação de saberes e fazeres de grupos étnicos, os CCS’s chamados “Museus Vivos”, 

compõem redes descentralizadas de pequenos museus nos lugares sociais de origem dos 

grupos étnicos. 

Considerando que as políticas públicas voltadas ao funcionamento dos museus 

institucionalizados não têm conseguido acompanhar as demandas fundamentais para o 

funcionamento destes, e representarem uma realidade distante dos modos de vida dos 

grupos étnicos, a descentralização dos mesmos pode contribuir para que os acervos 

históricos exibidos nesses pequenos museus não sejam retirados do seu contexto social. 

Nas duas experiências apresentadas, tanto os Kokama, quanto os Karapãnas, 

vivenciam lutas cotidianas, ainda mais por estarem em perímetro urbano e sofrerem com 

estigmas por morarem na cidade, além de conflitos territoriais e ameaças como no caso dos 

karapãnas. 

A construção desses Centros de Ciências e saberes possibilitou a essas comunidades 

ter um espaço da qual elas possam compartilhar suas trajetórias, evidenciar os conflitos 

externos, a cultura material e imaterial, as narrativas míticas, dentre outros elementos que 

elencados a esse viés político do uso das identidades, torna-se um instrumento de luta 

dessas comunidades frentes aos antagonismos das quais elas vem vivenciando.  
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A PRIMEIRA PEÇA E O ACERVO DE UM MUSEU INDÍGENA NO CEARA 
 

Francisco Reginaldo da Silva Santos303 
 
Resumo 
O processo de formação de um museu leva em conta vários contextos que permeiam desde o contexto 
histórico até o contexto político, econômico e social, dessa forma o presente trabalho mostra como se deu a 
criação e organização do museu indígena Kanindé, levando como ponto principal seu surgimento, organização 
e coleção etnográfica, sendo um ponto de resistência e organização social do povo kanindé de Aratuba, no 
estado do Ceara. 
 
Palavras-chave: Museu; Coleção etnográfica; Resistência;  

 

Introdução 

Os museus indígenas são ferramentas de organização social e contam através de 

artefatos a história de um povo, servindo também como fonte de luta e resistência através 

da organização e forma como são criados e organizados, pois não se trata apenas de um 

acervo museológico que conta histórias, pois conta a história de um povo, uma comunidade 

que resgata e demostra todo um contexto a partir do seu próprio local e que além de 

entender a história colonial implantada e escrita pelos colonizadores conta a história local, 

seja de uma comunidade ribeirinha, quilombola ou indígena. 

Nesse contexto o museu Indígena Kanindé de Aratuba foi organizado e aberto ao 

público em 1995, porem surgindo alguns questionamentos que foram pontos fundamentais 

para este trabalho. Por que surgiu a ideia de organizar um museu indígena?   Quem e o 

fundador do museu Kanindé? O que o museu representa? E a pergunta principal do 

trabalho. Qual foi a primeira peça do museu indígena Kanindé? Qual a história dessa peça?  

Assim o desenvolvimento do trabalho se contextualiza na resposta destes questionamentos. 

 

Povo Kanindé de Aratuba 

O povo indígena kanindé reside no sitio Fernandes no Município de Aratuba e na 

aldeia Gameleira no município de Canindé no estado do Ceara, é a mesma etnia porem em 

municípios diferentes, mais ligadas por laços familiares, sociais e culturais. Os kanindé de 

Aratuba ocupam uma área de aproximadamente 1793,02 hectares, a sobrevivência é 

                                                      
303

 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Mestrando em 
Antropologia.  



832 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

baseada na agricultura familiar e na produção de artesanatos feitos de palha, sementes, 

madeira entre outros.  

 

O etnomio kanindé remete ao chefe indígena Canindé, principal dos Janduis, que 
liderou a resistência de seu povo no século XII obrigando o então rei de Portugal 
assinar com ele um tratado de paz, firmado em 1692, mais descumprido por parte 
dos portugueses. Como ocorria com muitos agrupamentos nativos, seus 
descendentes passaram a ser conhecidos como Kanindé Em alusão ao chefe e a 
ancestralidade. (Gomes Alexandre, 2009, p 93) 

 

Além deste contexto Histórico outros significados são dados ao etnônimo Kanindé, 

como por exemplo a referência as araras Kanindé, que fazem muito barulho, sendo essa 

representação ligada aos momentos de luta e resistência, outra referência é relaciona a 

animais que possuem a parte de baixo do corpo branca que também e chamado de Kanindé. 

Porem historicamente o etnônimo vem do chefe indígena apesar dessas outras definições  

O processo de migração do povo Kanindé é repassado através da tradição oral pelo 

mais velhos da aldeia, fazendo um panorama das rotas percorridas devido as grandes secas e 

a expulsão dos territórios pelo grande fazendeiros e proprietários de gado, fazendo com que 

se situassem no município de Aratuba por volta de 1915.  Sem nenhuma afirmação étnica 

permaneceram em silencio por um longo, porem praticando a cultura, sobrevivendo da 

agricultura e da caça de animais como fonte de alimentação, de certa forma isolados, uma 

comunidade de acordo com os relatos diferentes de todas as outras comunidades do 

pequeno município, pois só andava agrupados, praticavam trabalhos coletivamente, ligados 

à igreja Católica como apoio de padres e de certa forma organizados socialmente.  

Já situados na aldeia Fernandes trabalhavam em uma área de terra chamada de Gia 

essa área de terra era utilizada pelos mesmo para o plantio e após essa etapa a mesma área 

era utilizada pelos moradores do Assentamento Alegre para a criação de gado, todo este 

contexto se dava de forma pacifica entre as comunidades, sendo que em 1995 ocorreu um 

conflito entre as duas comunidades dando se início a luta pela terra da Gia. Neste contexto 

O povo que até então permanecia calado, para com o silencio e se auto declara como povo 

Indígena Kanindé, também após uma reunião ocorrida em Maracanaú onde foram dois 

representantes kanindé que foram convidados pela senhora Maria Melha.  
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A primeira Peça do Museu Indígena kanindé. 

 

Entrevista com Jose Maria Pereira dos Santos Cacique Sotero, sobre a primeira peça 

do museu indígena Kanindé.  

 

A gente vendo a história do museu pode dize foi conhecida por esta uma pedra 
preta que achei ela no sertão ali em baixo no pé da serra que ai amostrei a minha 
mãe era uma pedrinha preta ai nos conhece ela como pedra rutil, mais quando eu 
amostrei a ela disse oi sotero essa pedra e pedra dos índios e isso a gente você 
guarde ela que um dia vocês vão precisar dela dizendo assim pra buta assim num 
museu. Aí perguntei a ela o que é um museu mamãe?  Ela respondeu, o museu são 
coisas velhas antigas, coisa que a gente deixa de herança os índios onde moravam 
tinham tudo essa coisa e ela e sempre uma pedra que segundo dizia meus avo que 
elas escreviam nas outras pedras a rente escrevendo e dizendo o nome daquela 
história da gente i eu fui e guardei a pedra guardei essa pedra eu era bem dizer 
menino foi em 1958 que achei a pedra. Quando foi em 1995 a missão Tremembé 
foi me convidou para eu arranjar uma pessoa e eu ir uma reunião lá em Maracanaú 
ne aí quando eu cheguei lá essa reunião era uma reunião sobre índio e eu me 
lembrei quando eu vi a história quando eu vi a história dos antepassados aquelas 
coisa todinha me lembrei da pedra e ela ia ser um uma história nossa de e eu 
quando eu chegar na minha comunidade na serra eu ir forma assim umas 
peçaszinhas  já contando a história, a nossa história e isso aconteceu que quando 
eu cheguei mesmo foi eu fui e fizemo uma reunião e cada vez mais se fortifiquemo 
acreditando que nos era índio mesmo por que e a nossos avo, a nossa mãe dizia 
que nos era índio que nos gostava sempre de ir pós mato e só volta tarde dos mato 
e ela chamava a gente de índio e está pedra pra mim o Sotero foi uma experiência 
que ela era uma coisa que a gente podia forma ela num museu. 

 

Figura 10ª Peça do Museu Indígena Kanindé Pedra preta conhecida como Rutil 

 

 

Através deste relato do Cacique Sotero e fundador do museu indígena Kanindé 

percebemos o Histórico da primeira peça do museu indígena kanindé que de acordo com o 

seu relato e a peça que deu origem à o início da coleta e organização do acervo museológico 

existente no museu retratando assim um processo histórico e a visão de museu segundo a 

sua mãe naquele período, nos fazendo relembra também as pinturas rupestre em relação a 
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funcionalidade desta primeira peça que deu origem ao museu. Dando continuidade a 

entrevista sotero continua o relato sobre a criação e organização do museu.  

 
[...] ai eu tinha um quartin na minha casa ai eu fui e butei esta pedra em cima de 
uma mesa e fumo achando outras peças cachimbo essas coisa assim aonde nos 
trabaiava e fumo formando e é  ele como museu que hoje e nosso museu  ne hoje 
a gente vendo ele ta bem adiantado com outras peças achadas na nossa 
comunidade mesmo ne na nossa  localidade e essa e uma história que nos temo do 
nosso museu e uma coisa tão interessante que eu mesmo me confio tanto  que 
este museu ele e uma casa assim de escola que os alunos hoje estão estudando em 
cima dessas peças em cima da nossa história da nossa história aqui da comunidade.  

 
 

O museu foi fundado em um quarto na residência do próprio cacique onde o mesmo 

começou a receber peças de pessoas da comunidade e assim formar o acervo, foram peças 

de vario tipos desde panelas de barro até pequenos pássaros e animais encontrados mortos 

na aldeia além de peças encontrados por caçadores e nas próprias áreas de plantio. No 

decorre da entrevista perguntei ao cacique se antes da reunião ocorrida em Maracanaú o 

mesmo já possui um acervo ou apenas a pedra preta? Segundo ele: 

 

Já tinha várias peças agora era uma coisa que eu não comparava com que 
fosse um museu por exemplo o cachimbo que é uma coisa mais linda da vida como 
outras peças que a gente achou dentro da área indígena que tudo alguma delas eu 
a tinha mais ela veio crescer mais a depois que a gente formou o museu ne e a mais 
eu já tinha algumas peças mais como a palavra museu e com a palavra da pedra 
que era indígena foi essa que conde a minha mãe passou pra mim ne. 

 
  

Segundo o mesmo não tinha ainda neste período uma noção de museu e já tinha 

ouvido muito falar e pelas visitas que já tinha realizado em outros museus sem ser indígena 

tem muita diferença pois o museu indígena cona esta história do povo e são diferentes do 

nosso principalmente na história passada e o museu indígena kanindé representa a história.  
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          Figura 11 Imagem Interna do Museu                                               Figura 3 Museu na casa do Cacique Sotero 

 

  

 

Importância do Museu kanindé  

Diante do disposto até agora a iniciativa de se criar um museu indígena refrete na 

organização social do povo kanindé, com a história da primeira peça percebemos pelo 

contexto que cada peça do museu tem sua importância e dessa forma também sua 

organização, feita pelo próprio cacique que de acordo com algumas categorias pensadas por 

ele mesmo, fez uma organização separando peças de artesanato, peças relacionadas a caça 

entre outras, além de mesmo sem nenhuma formação, realizar processo de empalhamento 

dos animais, que recebia de pessoas da comunidade, retirando assim as vísceras colocando 

para secar empalhar e costura para poder expor. 

Somente no ano de 1996 o museu foi aberto ao público pois até então era um 

“acervo pessoal” do cacique Sotero guardado sobre segredo por ele e pela comunidade 

tendo em vista a luta já travada anteriormente em 1995 pela área da Gia e pelas histórias 

contadas pelas pessoas mais velhas do medo que tinha de se assumirem como indígena 

devido ao processo de colonização e ameaças de morte. Porem a hora tinha chegado e o 

museu foi um dos pontos essenciais para esta afirmação étnica desse povo que a décadas 

sofria em silêncio, o museu se define assim como ponto de organização social, cultural e 

histórica contando através de cada peça do museu que assim como a pedra preta cada um 

conta um pouco da história do povo kanindé seja uma panela ou um pote feito de argila, um 

cachimbo, uma foto de uma liderança, uma colmeia de abelha, uma casa de maria de barro 

ou qualquer outra peça. Aqui o museu indígena não e só um local onde se guarda peças 
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velhas como algumas pessoas tem essa visão de museu, pois os museus indígenas 

representam luta, resistência, organização social, cultura material e imaterial contanto a 

história do próprio povo através de sua própria visão dando significado a uma luta que a 

cada dia precisa de mais significado para continuar resistindo a este processo de destruição 

da coletividade. 

O museu passou ao longo desses 14 anos por várias modificações até mesmo de local 

em 2013 quando saiu do quartinho na casa do cacique sotero para a sede própria próxima 

da escola com duas salas de exposições para as peças e um pequeno escritório para 

organização de documentações, tendo neste contexto o apoio do Professor Alexandre 

Gomes que também foi responsável pela organização formação do Núcleo Educativo Museu 

Kanindé  e catalogação das peças do museu fazendo a catalogação e registro de  430  peças   

nas 3 coleções a seguir;  

 
COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA Livros, publicações, revistas, catálogos e congêneres 2. 
COLEÇÃO ARQUIVISTA Documentos manuscritos, datilografados, digitados, 
hemerográficos; 3. COLEÇÃO DE OBJETOS Peças não manuscritas e-ou impressas. 
Sendo que a coleao 3 e dividida e subdivididas categoria. OBJETOS Categorias de 
acervo (subdivisões tipológicas) Categoria 1: Artefatos Subcategorias: 1. Achados 
arqueológicos; 2. Técnicas artesanais: a) Escultura em madeira; b) Trançado em 
cipó e palha de carnaúba e de coqueiro; c) Cerâmica; d) Fiação de algodão. 3. 
Equipamento ritual; 4. Adorno corporal; Categoria 2: Equipamento musical; 
Categoria 3: Equipamento para o trabalho; Categoria 4: Equipamento de uso 
doméstico e pessoal; Categoria 5: Numismática Categoria 6: Zoológica 
Subcategorias 1. Mamíferos 2. Aves 3. Répteis 4. Peixes Categoria 7: Vegetal 
Categoria 8: Mineral Categoria 9: Fotográfica. ( GOMES, Alexandre 2011 p.294) 
 

 
            Figura 4 - Construção da nova sede do Museu                  Figura 5 - inaugurações da nova sede do Museu 
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Para o cacique sotero o museu indígena kanindé e muito mais do que um museu e 

isso ele deixa bem claro na entrevista realizada, ao ser questionado, sobre a sala de sua 

residência. Onde o mesmo possui várias peças expostas na sala que em um contexto 

organizacional é uma extensão do museu kanindé.  

 
[...] E um amor e aquele amor que a gente tem por aquelas peças e o amor que 
ajente tem pra apresentar aquela história pra que chega e porgunta o que e aquele 
unificado  vocês vendo aquele unificado hoje das peças do nosso museu e muito 
interessante quando vocês ver essas caças  essas pele de coisa tudo no nosso 
museu que se você for na minha casa eu não sei fica sem o museu. Chorei muito 
quando o museu saiu da minha casa que vei ca pra escola e hoje quando eu conto a 
história tenho aquilo no meu coração mais o amor e tão grande por um museu, 
uma história de um museu que eu não deixo de possuir um museu la em casa, eu 
não tirei as peças do museu e deixei e levei pra minha casa são as mesmas quais as 
mesmas peças que eu faço todo o sacrifício pra adquirir e buta e amostra aquelas 
peças na minha casa ne, que as peças mesmo tão no museu. Mais o meu gosto 
aquele meu bem querer como um filho daqueles que a gente que bem, bem 
mesmo e o museu na minha casa pra eu fica zelando, fica limpando e preu ficar 
conversando com aquelas peças como eu conversos com vocês. 

 
 

Neste contexto percebe-se o amor do Cacique Stero pelas peças existentes no museu 

e uma ligação espiritual quando se destaca o fato de conversar com as peças, destacando 

também o fato importante do mesmo tratar o museu até mesmo como um filho que fica 

bem descrito em seus relatos, e bem interessante realmente que a sala da residência do 

mesmo retrata extam, ente o início do museu indígena kanindé com vários artefatos 

colocados nas paredes, cocares, fotos, artesanatos, brincos, filtro dos sonhos, entre outros 

objetos. Como sua esposa conhecida como Tereza que é artesanato e fabrica 

artesanalmente cocares, colares e brincos os dois passam a maior parte do tempo na sala 

conversando fazendo artesanatos e ouvindo o noticiário local, e algo muito bonito de se ver 

os dois em um ambiente que os dois aprecem interagir de forma tão natural que é como se 

os mesmos não conseguissem viver sem o contato com as peças. 

 
A Tereza fazendo os artesanatos de coisa chega eu me admiro duma coisa dessa e 
eu ali encostado e vendo aquilo ali e  tão importante menino que aquela paixão da 
gente porque até essa vela que eu tenho aqui que eu tenho na minha casa também 
ela eu tenho aquilo ali na minha mente quando eu acendo ela eu to conversando 
com o passado num e porque a gente veno as coisas de diversos tempo pra ca que 
não e mais feito como a natureza como as coisas que era tem diferença, por isso 
que me agarro com o passado.  

 

O museu indígena kanindé e um ponto fundamental para a organização social do 

povo kanindé de Aratuba, como cita o cacique sotero está tudo diferente porem a ligação do 
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museu com as demais instituições e organização comunitárias da continuidade a luta do 

nosso povo que tanto tem sofrido neste processo de resistência e luta por direitos, a Escola 

Indígena  Manoel Francisco dos Santos que tem o museu também como uma extensão que é 

utilizado para pesquisas e trabalhos, A Associação Indígena Kanindé que e uma instituição de 

organização social e coletiva do povo  que busca contribuir de forma significativa na 

organização da comunidade buscando projetos que beneficiam a coletividade, entre outras 

instituições fazem com que ocorra um processo de organização social. 

Expostos no Museu Indígena Kanindé também estão as fotos de todas as lideranças 

da comunidade alguns já em memória e outros na luta cotidiana em busca de direito, e 

reafirmando a cada dia sua identidade étnica.  Cada peça do museu tem seu significado que 

vai muito além de apenas um objeto, sendo que grande maioria foram coletados na própria 

comunidade como e o caso dos cachimbos encontrados por caçadores ou nos roçados 

coletivos.  

 

Figura 6 - Peças encontradas na Aldeia                                                       Figura 7 - Cachimbo encontradas na Aldeia 

  

 

O Indígena Kanindé se tornou referência nacional em relação aos museus indígenas 

fazendo também parte da rede de museus indígenas, sendo considerado o primeiro museu 

indígena do Estado do Ceara e o segundo do Brasil, um orgulho para seu idealizador e para 

uma comunidade que sobrevive da agricultura de existência e tem sua história registrada de 

várias formas será através de uma cabaça que mostra como era levada agua para o roçado 

até o casco de um peba que representa uma fonte de alimentação e a pratica da cultura da 

caça como fonte de sobrevivência. O museu não e só este espaço e sim toda a área indígena 

kanindé. 
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      Figura 8 - Nova sede do museu 2013                                          Figura 9 - parte interna do museu 

 

   

 

Figura 10 -  12Placa de Inauguração do Museu 
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Entrevista com Jose Maria Pereira dos Santos -  Cacique Sotero. 
 
Entrevista com Cicero Pereira dos Santos -  Liderança Indígena Kanindé. 
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OBJETOS DOS POVOS INDÍGENAS DO RIO NEGRO EM COLEÇÕES E MUSEUS EUROPEUS E 
AMERICANOS 

 
Renato Athias 

 
Preâmbulo 

Este texto304 procura debater acerca das coisas, dos artefatos indígenas, dos objetos 

dos povos indígenas da região do Alto Rio Negro, que sempre foram fonte de interesse de 

todos, não só dos pesquisado- res no âmbito da antropologia, mas também daqueles da 

museologia ou de estudos sobre cultura material e imaterial dos povos indígenas. Em geral, 

todos esses objetos e, especialmente aqueles de natureza ritualística, fazem parte de uma 

compreensão bem maior, onde as di- versas dimensões de um objeto xamânico pode ser 

percebido dentro de modelos próprios que estão relacionados principalmente à organização 

social e a um entendimento cosmológico comum a cada povo  dessa imensa região. No 

contexto indígena, esses objetos estão localizados e nomeados e se manifestam nas práticas 

xamânicas específicas de cada grupo das famílias linguística Tukano, Arawak e Nadahup305 

Em 2004, participei de um encontro de Sabedores Indígenas, em Iauareté, e escutei 

de alguns kumuá e Bayaroás, detentores de sabe- res (ATHIAS 2007), uma história bastante 

intrigante, e creio de conhecimento geral dos habitantes desse local na fronteira com a 

Colômbia, no Rio Uaupés, e que me despertou uma enorme curiosidade desde então. Passei 

a ter um interesse muito maior sobre as histórias de deslocamento de objetos indígenas que 

se encontram fora daquela região e em Museus. Atualmente, possuo um conhecimento 

significativo sobre onde se encontram objetos dos grupos indígenas do Alto Rio Negro, em 

museus no Brasil e no exterior. E, na realidade, são muitos objetos que foram retirados 

dessa região peculiar, sobretudo a partir de 1830, e que se encontram atualmente nos 

principais museus europeus. 

Essa narrativa, que me foi contada pelos kumuá (detentores de saberes) em Iauareté, 

apresenta um europeu que conseguiu um trocano (objeto feito por de um tronco de árvore 

                                                      

304 Agradeço os comentários sobre este texto, em diversas ocasiões, dos colegas Margarita Chaves, Cláudia 

Lopez, Margarita Reis, Pascale de Robert, Irene Bellier, Claudia Augustat, Cecile Bründlmayer, Alexandre 
Gomes, Marilia Xavier Cury. renato.athias@ufpe.br. 
305 Acrônimo para indicar a família linguística dos povos que falam, Nadëb, Dâw, Hup, Yohup e Kakwa. 
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que serve para fazer um som bem peculiar)306 e escondeu esse instrumento nessa região, e 

ninguém mais con- segue achá-lo. Uma versão dessa mesma história, que circula entre os 

mais antigos em Iauareté, diz que esse europeu levou o trocano até Manaus para vendê-lo 

por um enorme preço, e que esse imenso objeto encontra-se, hoje, no Museu do Índio de 

Manaus. A outra versão diz que ele não conseguiu levá-lo porque não achou uma canoa 

adequa- da para passar a Cachoeira de Ipanoré, pois o trocano estaria cheio  de ouro e, 

portanto, muito pesado. O europeu o teria enterrado em algum lugar nos arredores de 

Iauareté para que pudesse buscá-lo posteriormente, mas ele morreu antes. E, portanto, 

quem o encontrasse se tornaria uma pessoa muito rica. Evidentemente os povos indígenas 

dessa região sabem da existência de vários objetos que se encontram em museus fora de 

sua região. 

Os índios, na ocasião da oficina, debatiam como achar esse “ouro”. Com muito 

esforço em situar o ano e pela descrição do europeu, consegui identificá-lo como sendo o 

Conde Ermano de Stradelli (que esteve algumas vezes em Iauareté no final do século XIX, e 

que ainda faz parte das narrativas orais dos moradores Tariana de Iauareté). Evidentemente, 

trata-se de uma história como muitas que se contam sobre pessoas não indígenas que 

passaram pela região e que levaram objetos e coisas de pertencimento dos índios, e que 

hoje eles não mais os possuem porque foram levadas para fora de sua região. E, os mais 

antigos, detentores de saberes, afirmam que esses objetos estão fora e, muitas vezes, não 

sabem exatamente sua localização. O trocano da história relatada anteriormente se 

encontra, realmente, em Manaus, no Museu do Índio, organizado pelas irmãs salesianas, 

juntamente com uma quantidade significativa de objetos que foram retirados pe- los 

missionários das malocas indígenas por se tratarem do “culto ao diabo” e que agora estão 

exibidos nesse museu peculiar. 

Cada objeto tem uma vida própria. E vivem para sempre por- que foram construídos 

para uma finalidade específica no campo simbólico dos rituais e cerimônias. Nessas 

cerimônias, os ancestrais estão presentes intermediados por esses objetos que têm poderes 

próprios entre os índios dessas famílias linguísticas, e que fazem parte deste contexto 

                                                      

306 Trocano é um objeto confeccionado a partir de um tronco de árvore oco de mais ou menos de 1,5m por 

105cm de diâmetro, utilizado para fazer um som com duas baquetes (uma em cada mão), em geral de 
aviso a pessoas. Geralmente, esse objeto se encontrava na frente da porta principal das malocas. 



843 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

cultural homogêneo que caracteriza toda essa região. Portanto, esses objetos são nomeados 

(têm um nome próprio) e, sobretudo, a partir das narrativas mitológicas são 

territorializados, ou seja, esses objetos pertencem a um lugar e foram construídos para 

viverem naquele lugar específico e no meio das pessoas de um determinado clã. Pois, cada 

clã possui um conjunto de saberes, de conhecimentos próprios que os caracteriza e que 

define a identidade do clã e, sobretudo, as relações com os ancestrais, determinando sua 

interação com os demais clãs de seu grupo linguístico. E esses saberes específicos 

encontram-se num toante, uma música, como dizem os índios. Ou seja: uma harmonia que é 

de conhecimento exclusivo de cada clã e que são manifestadas nas festas de Jurupari (miniã) 

com os toantes. Os índios dessa região, nesse processo de revitalização cultural, procuram 

organizar seus conjuntos de toantes, que eles chamam de Kahpivaiá, e seus adornos 

corporais para compor o conjunto de irmãos ancestrais que se manifestam nessas festas. 

Muitos estão à procura não apenas da sua música específica (de seu Karpivaiá) por meio da 

qual seus ancestrais se manifestavam, mas também dos enfeites e adornos corporais. 

É por essa razão que cada maloca (casa comunal) de um determinado clã, que 

também é nomeada e disposta num espaço geográfico específico, em toda essa região, está 

presente nas narrativas e histórias orais, e por gerações são narradas nos mitos e nas 

histórias de cada clã que forma um grupo linguístico nessa vasta região. O conhecimento e 

os objetos ritualísticos estão intimamente relacionados. A caixa de enfeites de cada maloca 

representava o cerne da identidade cultural de um clã determinado. Em outra oportunidade 

(ATHIAS 2007, 2015), discuti esse conhecimento específico através de uma descrição dos 

especialistas que operacionalizam esses saberes para curas. 

O debate apresentado nesta apresentação está centrado nas narrativas sobre esses 

objetos xamânicos, ritualísticos usados por esses índios, e que buscam dar uma noção sobre 

os aspectos do simbolismo que eles encerram, amplamente entendidos pelos grupos 

indígenas até hoje. A questão está centralizada também em alguns elementos-chave que 

problematizam os processos de “patrimonialização” de objetos e luga- res indígenas, nas 

políticas de cultura, tanto no Brasil como em outros lugares. Aqui, procura-se dar uma pista 

para entender a circulação de objetos xamânicos indígenas em museus, buscando fazer uma 

interface com os aspectos ritualísticos e com parte dos conhecimentos tradicionais desses 

povos. 
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Os Colecionadores 

A circulação dos objetos indígenas do Alto Rio Negro para fora de sua área específica, 

pelo que se tem notícia, vem sendo realizada com muita frequência desde o século XVIII. No 

caso do Rio Negro, tem-se conhecimento da visita de seis dos mais importantes viajantes: o 

português Alexandre Rodrigues Ferreira (1776), o austríaco Johann Natterer (1835), o 

britânico Alfred Wallace (1853), os italianos franciscano Illuminato Coppi (1880) e Ermano de 

Estradelli (1890) e o alemão Theodor Koch-Grünberg (1906). Todos eles visitaram as malocas 

daquela região e escreveram em seus textos a respeito de suas viagens, informando sobre os 

usos e sobre como conseguiram esses objetos que levariam de volta a seus países de origem. 

Alexandre Rodrigues Ferreira, na sua Viagem filosófica ao Rio Negro, menciona os objetos de 

pesca e de caça. Alfred Wallace, em sua Viagem ao Amazonas. 

Esse viajantes descrevem os objetos que recolheram de uso nas malocas e disse ter 

ficado impressionado com a arquitetura dessas construções, as grandes casas comunais, e 

dos objetos que ali se encontravam e faziam parte da preparação de ali- mentos. Johann 

Natterer busca todos os tipos de objetos para sua cole- ção e percebe o interesse bem 

específico do “colecionismo” presente, e Coppi dá notícias em seu “Diário” sobre objetos de 

rituais e diz como ele se apropriou indevidamente de um objeto e cometeu “sacrilégio” com 

esse objeto, levando-o, depois, para a Itália onde hoje se encontra como peça importante no 

Museu Pigorini. Ele registra em seu diário a Festa das máscaras, que ele associa a um ritual 

demoníaco e que chama a presença do diabo entre os Tariana de Iauareté. Talvez um relato 

etnográfico importante sobre a Festa das máscaras hoje, não mais realizada nessa região. É 

possível encontrar, em vários museus da Europa e dos Estados Unidos, esses objetos 

indígenas em exposições permanentes ou fazendo parte de acervos em suas reservas 

técnicas. 

Evidentemente, não nos interessa aqui falar de todos os objetos colecionados por 

esses viajantes e naturalistas que estiveram na região do alto Rio Negro, e sim, mostrar a 

existência desses objetos, sobretudo a prática de uma museografia que incorpora os 

objetos, mas não as nar- rativas desses povos sobre esses objetos. As narrativas que 

encontra- mos são muitas vezes preconceituosas em suas exposições. Alguns dos museus 

visitados por mim, durante o período de 2013-2015 na Europa, já estão em processo de 

mudanças de suas narrativas museográficas e outros ainda estão por mudar. O exemplo que 
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utilizo neste texto será a narrativa museográfica do Museu do Índio em Manaus, que possui 

um número significativo de objetos sobre os quais interessa o debate. 

Em 2011, eu iniciei o levantamento desses objetos xamânicos, aqueles que têm a ver 

com os povos indígenas da região da bacia do rio Uaupés, que se encontram em museus 

europeus fazendo parte de coleções específicas e, sobretudo, de exposições. E, desde então, 

tenho encontrado alguns objetos muitos raros que me permitem refletir sobre o alcance 

deste texto. Não existe ainda uma lista completa desses objetos, hoje, de certa forma já 

patrimonializados e que fazem parte de acervos de museus nacionais. Existe uma profunda 

mudança no “status” dessas peças.  

Na realidade, em última instância, não são mais objetos ritualísticos indígenas, são 

objetos de arte de propriedade, agora de um Estado Nacional, exposto em uma narrativa 

museográfica que interessa ao museu em primeiro lugar. O que se sabe hoje é que esses 

objetos, colecionados por pessoas que es- tiveram na região, fazem parte agora de acervos 

importantes perten- centes aos diversos países europeus. Eles circulam dentro de museus e 

entre museus, em exposições permanentes e temporárias, sobre os ameríndios, produzindo 

conhecimento sobre os povos das Américas. Veja-se, por exemplo, quando se tratou da 

organização da exposição de objetos sobre os povos indígenas na exposição no Grand Palais, 

em Paris, durante o ano do Brasil na França em 2005 (CALÁVIA, 2008). O objeto amplamente 

divulgado durante tal exposição e não mencionado como deveria por Calávia foi, 

justamente, aquele objeto que os índios querem que seja destruído, conhecido como a 

Máscara de Jurupari, con- feccionado somente para o período das danças das máscaras em 

suas malocas. Justamente o objeto que se encontra hoje sob a guarda do Estado Italiano no 

Museu Pigorini de Roma, vendido pelo franciscano Illuminato Coppi ao Estado Italiano307. 

Sabe-se, no entanto, que a expropriação desses objetos das áreas indígenas foi muito 

grande e, talvez, a maior delas foi promovida pelos Salesianos no início do século XX. Com a 

destruição da casa comunal, denominada pelos Tukano de Wí’i, foram levados milhares de 

                                                      

307 Existem muitos relatos sobre essa máscara, mas aqui gostaria de registrar a tese de 

doutoramento de Valéria Nely Cezar de Carvalho, Les Fils du Tonnèrre et l’ex- pansion coloniale: une 

ethnohistoire du nord-ouest amazonien (1750-1889) dirigida por Patrick Menget na EHESS em Paris, em 

2006, que faz um registro geral e coloca em anexo a transcrição do referido diário de Illuminato Coppi. 
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objetos de uso cerimonial das malocas para Manaus e para diversos outros países europeus 

de onde esses missionários5 vieram. Além de museus nacionais, esses objetos fazem parte 

de coleções privadas em colégios salesianos na Europa. Recentemente, pesquisando no 

Museu Nacional. 

Em 2011, em Madrid, eu tive a oportunidade de visitar o Museu Salesiano onde se 

encontram muitos objetos dessa região. Certamente deverão existir outros  museus desse 

porte para onde os missionários dessas áreas levavam objetos pertencentes aos indígenas.  

No Museu Nacional de Etnografia de Madrid, fiquei surpreso com o número 

significativo de objetos indígenas do Rio Negro em uma coleção etnográfica organizada por 

Iglesias, com cerca de 588 objetos. Também em Madrid existe um museu privado na casa 

provincial dos salesianos. Pude realizar um inventário desses objetos que tem relação com 

as práticas tradicionais dos povos do Rio Negro. Seguramente, esses objetos são 

provenientes das tais caixas de enfeites e adornos encantados dos diversos clãs Tukano. Eles 

tinham a capacidade de trazer para atualidade os ancestrais em danças com músicas 

específicas. Todos esses objetos foram utilizados, de alguma forma, em celebrações rituais e 

foram recolhidos pelos salesianos em troca da adesão dos índios aos benefícios e práticas 

“sanitárias” introduzidas por esses missionários em toda a região. Ao queimarem as malocas 

e entregarem esses objetos cerimonias de Jurupari e Dabucuri, os índios estavam 

renunciando à prática “do culto ao diabo” e, com isso, aceitando as caixas de fósforos, os 

machados, os facões, as facas, as panelas de alumínio e todo um modelo higienizado de 

viver, segundo os salesianos. Eles passaram a viver não mais em ca- sas comunais, mas em 

pequenas casas com família nucleares para evitar as orgias, tal como são descritos por 

Giaccone (1949) ou como Dom Pedro Massa coloca nas legendas das fotografias de seu livro 

Pelo rio mar e, sobretudo, como foi aprendido por Illuminato Coppi e descrito com inúmeros 

detalhes em seu diário, onde de próprio punho descreve tais práticas de culto ao Diabo. 

Vejam, na sequência, as ilustrações da primeira página do diário de Coppi e uma fotografia 

da Máscara de Jurupari quando esteve exposta em Paris na Exposição do Grand Pa- lais. A 

foto desse texto foi retirada do catálogo da exposição dos Índios no Grand Palais de Paris em 

2005. 

Entre os povos indígenas do Alto Rio Negro, cada um dos objetos existentes que 

fazem parte da cultura material dos Tukano foi criado e elaborado em um período em que 

Yepa-Oãkhe encontrava- se nesse mundo “ensinando” à humanidade como sobreviver nesse 



847 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

espaço físico geográfico conhecido atualmente como Alto Rio Negro Tudo que existe sobre a 

superfície do planeta foi obra desse personagem que é vivo nas narrativas e versões 

mitológicas desses povos, e são vários os narradores indígenas que autorizaram versões em 

português dessa riquíssima cosmogonia desses povos (ATHIAS, 2007; AN- DRELLO, 2010). Ao 

se ver um objeto confeccionado tradicionalmente pelos Tukano e que faz parte dos 

utensílios usados na maloca, pode-se também encontrar uma narrativa baseada nos mitos 

fundadores desses povos. 

A relação entre museus etnográficos e a antropologia é bastante íntima. 

Evidentemente, a etnologia foi sendo ampliada à medida que as fronteiras entre os diversos 

povos iam se alargando. Viajantes e naturalistas buscavam objetos indígenas para formação 

de coleções em museus nacionais na Europa, e grande parte dessas coleções serão formadas 

principalmente até a segunda metade do século XX (GRU- PIONI, 1998) Desse ponto de vista, 

podemos afirmar que o museu era o lugar aonde se ia para ver o “outro”, objeto privilegiado 

de estudo da etnologia. Era o lugar do exótico. Cabe lembrar que antes das universidades, o 

lugar específico de formação de antropólogos eram os museus de história natural. Esse foi o 

caso brasileiro e o papel primor- dial ocupado pelo Museu Nacional na formação de recursos 

humanos, considerado o berço da antropologia no país. Nossos primeiros “antropólogos” 

surgiram lá, como Ladislau Netto, diretor da instituição desde 1874 e responsável pela 

Exposição Antropológica Brasileira de 1882 juntamente com João Batista de Lacerda que, 

por sua vez, desenvolveu importantes estudos sobre os Botocudo. No começo do século XX, 

te- mos o importante papel de Roquette-Pinto na divulgação da “ciência do homem”, 

atuando no Museu Nacional desde 1906 e do qual foi diretor em 1926. 

Os objetos etnográficos dos índios do Brasil, que se encontram nos museus 

europeus, fazem parte de uma política colonial que tinha por objetivo mostrar a 

superioridade da cultura desses países em detrimento das diversas culturas submetidas e 

que precisavam ser “civilizadas”. Portanto, o Museu era o lugar de mostrar as diferenças 

dessas gentes do novo mundo e que precisavam das ações de países europeus para 

submeter os povos do extremo ocidente a dominação do pensa- mento europeu. Esse era o 

verdadeiro significado desses objetos curio- sos exóticos extraídos dos índios do Brasil e 

dispostos nesses Museus: evidentemente o significado real. 
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Como nos assinala Wagner (2010), os “significados primários” que se apresentam 

nessas narrativas museográficas são os modos pelos quais criam e expressam os diversos 

contextos vividos por aqueles que coletaram tais objetos. Na realidade, essas narrativas 

museográficas dificilmente conseguem dissociar os objetos dos tais significados primários 

apreendidos por aquele que os colecionou. Consequentemente, não existem significados 

primários sem uma mudança radical em to- dos os aspectos museográficos (L’ESTOILE, 

2006). A operação de de- finir ou estender uma palavra ou um elemento simbólico é a 

mesma, ou ainda: “todo uso de um elemento simbólico é uma extensão ino- vadora de 

associações adquiridas por meio da integração convencional a outros contextos” (WAGNER 

2010, p. 39). Logo, os significados primários são definidos de acordo com a importância e 

prioridades determinadas socialmente, o que leva o autor a afirmar que a definição primaria 

é um compromisso ideológico. 

Neste texto, a ideia de patrimonialização é o fenômeno de re- conhecimento 

institucionalizado de elementos, objetos, manifestações ou práticas no marco dos discursos 

emitidos desde instâncias legitima- das como a UNESCO ou os ministérios de cultura de 

diferentes países, assim como suas repercussões e atividades derivadas na esfera das 

políticas públicas. Existe um debate muito grande sobre esses fenômenos, mas aqui nos 

interessa problematizar alguns elementos que são centrais para o debate sobre a 

patrimonialização e a musealização de objetos indígenas e os processos em que os povos 

indígenas estão en- volvidos, nesses últimos anos, no Brasil e em outros lugares da Améri- ca 

Latina sobre a necessidade de uma melhor explicitação dos objetos indígenas expostos em 

museus. Alguns lugares estão mais avançados que outros. O lugar sobre o qual pretendo 

falar nessa apresentação trata-se de uma região muito bem conhecida, não só na literatura 

antropológica, mas também nos espaços dos meios de comunicação. Trata- se da Região 

conhecida como Alto Rio Negro. Desde o período colonial até hoje, ela é vista como uma 

região estratégica. 

Segundo indica Cardini (2005), o conceito de patrimônio cultu- ral tem se modificado 

de muitas maneiras durante as últimas décadas, devido, sobretudo, às transformações 

ligadas à própria abertura do conceito, no processo de salvaguarda promovida 
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indiscriminadamen- te pela UNESCO desde 2004308. Para a autora, isso estaria relacionado à 

incorporação de novas expressões e à expansão do conceito de cultura. Assim, o patrimônio 

atualmente não se restringiria apenas a objetos e monumentos arqueológicos da chamada 

“alta cultura”. Nos últimos anos, o “popular” tem ganhado um importante lugar como 

expressão cultural e patrimônio em diferentes países. 

As atividades mais recentes de patrimonialização nessa região do alto Rio Negro foi o 

processo de documentação da Cachoeira de Iauareté no registro do livro e lugares como 

sendo um lugar dos índios Tariana, mas, na realidade, todos os povos dessa região têm a 

Cachoei- ra de Iauareté como parte de suas narrativas, não só os Tariana, mas o outros 

povos de língua Tukano que vivem nessa mesma região. Esse processo já foi alvo de estudos 

e se encontra amplamente documenta- do em vários meios, tais como o livro que contém os 

estudos, e o fil- me que apresenta o estudo e as principais da questões colocadas pelos 

Tariana sobre esse processo de patrimonialização, por exemplo, o que eles expressão sobre 

os objetos que ainda se encontram no Museu do Índio e Manaus. O outro registro 

patrimonial é o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, tal como registrado como bens e 

saberes no IPHAN sob o número 01450.010779/2007-11 e descrito como como um conjunto 

estruturado, formado por elementos interdependentes: as plantas cultivadas, os espaços, as 

redes sociais, a cultura material, os sistemas alimentares, os saberes, as normas e os 

direitos. Esse bem cultural está ancorado no cultivo da mandioca brava (manihot esculen- ta) 

e apresenta como base social os mais de 22 povos indígenas, re- presentantes das famílias 

linguísticas Tukano Oriental, Aruak e Maku, localizados ao longo do rio Negro em um 

território que abrange os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da 

Cachoeira, no estado do Amazonas, até a fronteira do Brasil com a Co- lômbia e com a 

Venezuela. Ou seja, esta prática é compartilhada por diversos povos de uma mesma região e 

não apenas de um povo e que estabelece uma noção de patrimônio, não tratando apenas 

das práticas e dos processos, mas amplia essa noção para além de fronteiras étnicas. 

 

                                                      

308 O debate sobre as diversas noções de “salvaguarda” , que surge a partir da Unesco (2004), merece uma 

outra discussão já iniciada através da mesa redonda na ANPOCS de 2013 em Águas de Lindóia. 
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Precisamos ter em mente a Convenção da Unesco sobre a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural e Imaterial de 2003 na sua 32ª sessão e que está baseada em algumas diretrizes que 

faço questão de enfa tizar: a) importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de 

diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sustentável; b)    a profunda 

interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial e o patrimônio material 

cultural e natural; c) os processos de globalização e de transformação social que ao mesmo 

tempo em que criam condições propícias para um diálogo renovado entre as comunidades 

geram, também, da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de 

deterioração, desaparecimento, com o objetivo de: salvaguardar o patrimônio cultural 

imaterial; bem como respeitar o patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e 

indivíduos envolvidos; e sobretudo, conscientizar no plano local, nacional e internacional 

acerca da importância do patrimônio cultural imaterial e de seu reconhecimento recíproco; 

visando um resultado de observar a cooperação e a assistência internacionais. 

O Estado brasileiro vem buscando criar e implementar meios de proteção e 

promoção dos modos de criar, fazer e viver característicos dos mais diversos grupos 

integrantes da sociedade nacional através do IPHAN. Portanto, é nesse debate promovido 

pela Unesco que surgem expressões como “patrimônio intangível” ou “patrimônio 

imaterial”. O entendimento sobre essas ideias está amplamente exposto na documentação 

proposta pela própria UNESCO. Porém, o debate sobre a durabilidade de um bem tangível 

ou intangível sempre esteve direta- mente relacionado a sua valorização cultural, simbólica 

ou econômica pelos Estados Nacionais. O que estamos chamando aqui neste texto de 

“patrimonialização” seria, de acordo a UNESCO, a institucionalização de mecanismos de 

proteção do chamado patrimônio cultural, material e imaterial. E, nesse processo, a cultura 

dos povos indígenas visuali- zada através das mais diferentes museografias em diferentes 

museus é vista apenas como “uma condição de produção e reprodução da so- ciedade” 

(MENESES, 1996, p. 213). Essa distinção entre “material’ e imaterial” na realidade deixa de 

existir, pois não há patrimônio, seja ele material ou imaterial, que não seja cultural. Todavia, 

a cultura “diz respeito a valores” e valores são definidos no complexo jogo de forças 

presentes no interior de uma sociedade. Dai, gestar-se, no âmago da cultura, a invenção 

histórica e socialmente construída de “patrimônio cultural”, como uma espécie de dimensão 

aurática da herança mate- rial e imaterial transmitida de geração em geração. Na realidade 

no momento que se seleciona um objeto para ser “patrimonializado” e se verifica que esse 
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processo de escolha é socialmente compartilhado por um determinado grupo social. Pode-

se dizer que existe então uma escolha que poderemos chamar de seleção cultural. 

Outra premissa importante desta análise diz respeito ao reconhecimento da 

dimensão espacial de um patrimônio cultural. Em outras palavras, um patrimônio cultural é 

selecionado em processo mui- tas das vezes conflituoso e contraditório de produção do 

espaço social. No caso dos povos indígenas da região do alto Rio Negro esses espaços, esses 

lugares são comuns e aparecem em diferentes históricas mitológicas dos povos que ali 

habitam. O desafio que se impõe, todavia, é identificar e compreender a natureza dos elos 

entre cultura e meio, entre cultura e os espaços sociais que em muitos casos estão imbrica- 

dos nas histórias individuais de cada povo. E esta dimensão espacial, nesse caso, dos povos 

indígenas do Rio Negro merece ser levada em conta em todos os seus aspectos. 

As malocas (os povoados) na região do Alto Rio Negro mere- cem serem vistas 

através de seu caráter territorializado e especializado de cada uma delas, pois todas as 

malocas têm um nome e representam um clã. As festas e rituais pertencem à cada um dos 

clãs específicos. Existem vários tipos de malocas. Sempre são casas comunais. Atual- mente, 

as malocas existentes na região foram reconstruídas, não para que se pudesse usar como 

lugar de moradia como antes, e, sim, como espaços culturais e centro de cultura, ou 

simplesmente lugar de dan- çar, pois a festa tradicional de Dabucuri se efetua dentro de 

uma malo- ca ou de um lugar fechado. O ritual é bastante específico de um grupo que 

convida o outro e com os quais mantém relações de afinidade, troca de mulheres, entre 

outros. 

 

Narrativas de Narrativas 

Este trabalho está investigando os possíveis significados, con- textos, atores e redes 

que emergem a partir do pedido de reconhe- cimento, por exemplo, como a maloca como 

patrimônio cultural do Brasil por parte de algumas regiões. Gostaria de alargar esse debate 

mostrando a narrativa museográfica do Museu do Índio e falar sobre algumas experiências 

de objetos. 
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Patrimonialização da Cultura 

As narrativas de exposições em museus, como essa do Mu- seu do índio de Manaus, 

mostram as contradições existentes na apli- cabilidade do termo chamado “patrimônio 

cultural imaterial”, cuja característica definidora reside, na realidade, em sua 

espontaneidade tais como são expressos em suas aldeias: danças, músicas, festas, reu- 

niões, rituais, “artes de fazer”. Verifica-se uma quantidade de práticas culturais que se 

relacionam muitas das vezes ao sobrenatural, e que, sobretudo, são heranças que os povos 

indígenas do rio Negro apre- sentam hoje, inventam, reinventam e destituem de acordo com 

seus interesses mais íntimos, simples e espontaneamente; espontaneidade 

contraditoriamente ameaçada pelos mecanismos sociais inventados para salvaguardá-los. 

Parece existir um consenso entre estudiosos de temáticas relati- vas ao patrimônio 

de que interesses econômicos têm sobrepujado inte- resses culturais, no que diz respeito a 

proteção de objetos considerados representativos da cultura material e imaterial. A 

historiadora francesa, Françoise Choay (2009), por exemplo, como uma especialista em pa- 

trimônio e internacionalmente conhecida, aponta para a existência de uma tendência 

mundial de transformar o patrimônio em produto econômico. E é o que se perceber quando 

estão expostos em museus. Em se tratando de “bens tangíveis”, se, por um lado, a 

“patrimonialização” de um dado objeto reflete, em alguma medida, sua valorização 

(inclusive como arte) por grupo social, de outro, desdobra-se, ela mesma, em uma nova 

forma de valorização desse objeto. Tal perspectiva liga-se, diretamente, à atividade 

econômica do turismo. Bens materiais patrimonializados, como representantes escolhidos 

de uma dada herança cultural, tornam-se, frequentemente, objetos de consumo turístico. 

Tal consumo é mediado pelo pagamento de taxas, ingressos, pela ação de agências e 

operadoras, pela comercialização de produtos os mais di- versos, tais como cartões postais, 

livros e toda espécie de souvenirs. 

Será que faz sentido “proteger” os aspectos da cultural imaterial se é próprio da 

cultura mudar no tempo e no espaço? Há outras ques- tões que merecem destaque e que 

tratam da cultura “com respeito a produção, ao armazenamento, à circulação, ao consumo, 

à reciclagem, à mobilização e ao descarte de sentidos, de significações” (MENESES, 1993). 

Não seria “estandardizar” ou “congelar” em um tempo e um espaço aspectos dessa cultura 

imaterial? Isso iria de certa forma contra afirmar, entre outras coisas, que a cultura se refaz 

todos os dias, no jogo cotidiano das relações sociais, na luta pela sobrevivência, por meio do 
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trabalho, da festa, do encontro, revelando distintas temporalidades bem como distintas 

espacialidades. O que está se observando no Brasil seria a “patrimonialização do patrimônio 

cultural imaterial” como o bem mais recente, pois tais bens passam a ser tutelados pelo 

Estado, com base na Constituição Federal de 1988, a partir do Decreto 3551, de 2000, por 

meio de seu registro em livro próprio junto ao IPHAN. O país antecipa-se, nesse caso, à 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, resolução da UNESCO, que 

entra em vigor em 2006. Já existe um número significativo de patrimônio cultu- ral imaterial 

registrado, e que vai desde o samba de roda do Recôncavo Baiano, Tambor de Criola, toques 

de Sino em Minas Gerais passando pelo ofício dos Mestres de Capoeira até o Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré em Belém do Pará. Estas são todas manifestações culturais em um 

determinado espaço e com um mundo sem fim de modificações postas a cada ano. Esses 

processos nos fazem questionar o fundamen- to e os objetivos da patrimonialização de bens 

imateriais. Estes pro- cessos levam a um reducionismo das manifestações culturais que são 

tão espontâneas e sujeitas a momentos de inovações. Patrimonializar o patrimônio cultural 

seria talvez estabelecer parâmetros em um deter- minado tempo e espaço? 

No caso do processo de patrimonialização da Maloca dos Índios do Rio Negro, o que 

será, de fato, pratrimonializado? O sistema de construção, o saber e a arquitetura ou, de 

fato, a Maloca como patrimônio cultural imaterial com todos os seus objetos, que hoje não  

se encontram mais no Rio Negro e, sim, parte de inúmeras narrativas em diversos museus 

do exterior e no Brasil. No caso, a maioria dos objetos da maloca encontra-se no Museu do 

Índio em Manaus. Eu me pergunto se esses objetos serão devolvidos aos diversos clãs da 

região tal como os Tariana estão pedindo, quando foi patrimonializa da a Cachoeira de 

Iauareté. Essas são as principais questões que este texto procura discutir, buscando situar 

esse debate tanto no campo da antropologia quanto no da museologia. 
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A PRESENÇA INDÍGENA E DE PESSOAS ESCRAVIZADAS NA COLEÇÃO OSTEOLÓGICA 
DA ANTIGA IGREJA DA SÉ PRIMACIAL DO BRASIL: CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE 

PATRIMÔNIO BIOLÓGICO E CULTURAL 
 

Teresa Cristina Mendonça309 
 

Resumo  

Entre as coleções que integram o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia destaca-
se a coleção do material ósseo humano e artefatos que foram resgatados do Sítio Arqueológico Antiga Igreja da 
Sé, no Centro Histórico de Salvador. Os esqueletos e os artefatos ali resgatados constituem um importante 
testemunho histórico sobre o passado e a constituição da população de Salvador. O estudo permitiu 
interpretações importantes para se compreender o perfil étnico-racial dos residentes na cidade no período 
colonial. 

 
Palavras-chave: Salvador; Igreja da Sé; Étnico-racial; Arqueologia; Bioarqueologia. 

 

Introdução 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - 

as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; II - os modos de criar, fazer e 

viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. (C.F. de 1988, in: IPHAN, 2006, p. 20) 

Sítios arqueológicos são bens culturais (FERREIRA, 1986, p. 247 apud IPHAN, 2019). A 

definição de Sítio arqueológico do Dicionário de Arqueologia: “local onde se encontra restos 

de cultura passada.” (MENDONÇA DE SOUZA, 1997, p. 117). Esses sítios representam 

normalmente o resultado combinado de processos de ocupação humana bem como o da 

ação de uma série de elementos pósdeposicionais, que podem ser tanto naturais - 

processos geomorfológicos, “bioturbações” e a própria ação humana posterior ou 

concomitante à ocupação de um dado espaço. (NEVES, 1998, p. 6). 

 

 

 

                                                      
309
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Antropologia e Arqueologia: um diálogo necessário 

A proximidade entre Arqueólogos e Antropólogos tem sido discutida. Serra (1994, p. 

3-4) no seu artigo sobre o papel da New Archaeology apreciando as relações entre 

arqueologia, antropologia e história, revela que a separação acusada envolveu a 

antropologia, a que sempre esteve ligada a arqueologia do Novo Mundo, enquanto a 

chamada de clássica desenvolvia-se em outros espaços acadêmicos. Destaca que “a partir 

dos anos sessenta, já não foi (só) a quase indiferença mútua, antes poucas vezes 

desmentida, que veio a separar o pessoal dos dois campos referidos acima. (p. 3). Ressalta 

que "o esforço de superação do hiato assim verificado por certo teve resultados positivos; 

mas eram grandes os obstáculos que se erguiam contra esse empenho: de um lado, urna 

exagerada agressividade, e de outro um longo ressentimento continuaram a fazer efeito, de 

modo que o dialogo nem sempre avançou com clareza. (p. 4) Neves (1998, p. 1) em A 

Arqueologia na Antropologia Brasileira: História Indígena sem Paleoetnografias Passado 

atribui a excelente qualidade arqueologia amazônica ao fato de que as pesquisas na região 

“têm sido, por quase cinquenta anos, consistentemente voltadas para a resolução de 

problemas gerados no âmbito da antropologia social.” Neves (1999, p. 328) considera a 

contribuição feita pela Arqueologia quando ela coloca o presente etnográfico em uma 

perspectiva histórica. Explica que nesses casos, “a Arqueologia deixa de apenas testar 

hipóteses da Etnologia, passando a apresentar diferentes possibilidades para o 

entendimento da configuração etnográfica do Brasil.” Stuchi (2010, p. 6) ressalta que em 

todo o mundo os arqueólogos vêm sendo chamados a se posicionar frente às questões 

relativas à definição de posse e delimitação de terras indígenas e preservação do patrimônio 

arqueológico encontrado nas mesmas. Nesse sentido, considera fulcral o diálogo entre a 

Arqueologia, a Etnologia e a História Indígena para um entendimento aprofundado e 

diversificado. Schaan (2013, p. 13-46) conclui que a profecia de Binford (1962), sobre a 

possibilidade de os arqueólogos produzirem teoria para a antropologia, a ser utilizada pelos 

demais subcampos, não se realizou, constatando que os arqueólogos ainda dependem dos 

etnólogos para construir hipóteses e analogias. É consenso que “arqueólogos e etnólogos 

estudam ‘as culturas’, estejam essas no passado (dependendo da observação dos vestígios 

da presença humana) ou no presente (dependendo da observação e interlocução com 

grupos humanos). Em síntese, a diferença reside mais nas metodologias do que na teoria ou 

no objeto de estudo.  
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Na Bioarqueologia, o desafio de Antropólogos e Arqueólogos é, principalmente, 

ajustar os métodos de resgate do material arqueológico e de análise dos remanescentes 

esqueletais. Neves et al (2009, p. 37) questiona: A colaboração entre antropólogos e 

arqueólogos é tarefa fácil? Considera como alguns dos problemas mais frequentes “o 

desconhecimento mútuo de práticas e métodos de trabalho, a ausência do emprego de 

conceitos e termos comuns, a ausência de métodos de articulação instituídos, o frequente 

desinteresse de ambos por aquilo que extravasa a sua área de ação, e o desconhecimento 

pelo campo de ação do outro e pelas respectivas problemáticas.” 

 

A Sé Primacial do Brasil 

A Antiga Igreja da Sé destacava-se como espaço religioso político e social. Além de 

solo consagrado associado a batismo, casamentos e enterramentos de personalidades que 

marcaram a história da cidade. Assim como em outras igrejas coloniais, a nave da Igreja da 

Sé estava destinada ao sepultamento de personalidades religiosas, autoridades, militares e 

membros das famílias mais proeminentes. O adro por sua vez, estava destinado ao 

sepultamento de pessoas sem prestígio social, definindo o mapa social do espaço funerário. 

(REIS, 1998, p. 190) No momento da invasão holandesa em 1638, sua posição estratégica, 

excepcionalmente, serviu de fortificação para portugueses e espanhóis. (MATTOS, 1959, p. 

73) Barroso apud Mattos (1959, p. 98) em favor da preservação de monumentos históricos 

nacionais proclamou: “a Sé Velha da Bahia *...+ deixou de ser coisa local para pertencer ao 

patrimônio do Brasil, Brasil-Raça, Brasil-Nação, Brasil-Humanidade.” 

  

Breve enquadramento sobre o sítio arqueológicos da Antiga Igreja da Sé 

Em 1998, a Prefeitura Municipal da cidade de Salvador anunciou a reformulação da 

Praça da Sé. Naquele ano, Salvador comemorou 450 anos da sua fundação e, 

simultaneamente, são comemorados os 500 anos de descobrimento do Brasil. Inegável não 

mencionar que, indiretamente, a Prefeitura de Salvador propicia a descoberta de ruínas da 

Primeira Igreja da Sé do Brasil, lá estavam também as sepulturas de indivíduos que 

habitaram Salvador no passado. Hoje, no local, está o monumento da Cruz Caída, criado 

pelo escultor Mário Cravo Júnior e, construído no ano de 1999, em homenagem à 

demolição da referida igreja. O referido monumento está localizado no bairro da Sé, no 

Centro Histórico de Salvador.  
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O sítio arqueológico da Antiga Igreja da Sé foi descoberto, ocasionalmente, em 1993, 

com o aparecimento de fragmentos ósseos humanos, visualizados pelo professor Carlos 

Etchevarne durante a escavação para construção de um sanitário público no Belvedere da 

Sé. Foi estabelecido contato com representantes da gestão municipal. O Secretário de 

Planejamento do Município considera a relevância dos achados arqueológicos e solicita um 

plano de intervenção arqueológica, conciliável com o projeto arquitetônico de 

reurbanização da Praça da Sé. Assim, em duas etapas, iniciam-se a pesquisa e a intervenção 

arqueológica. Além da localização de partes dos alicerces da Igreja da Sé Primacial do Brasil, 

foram encontrados sepultamentos no espaço cemiterial e também variados artefatos, a 

saber: materiais construtivos (tijolos, telhas e cravos, pregos, espelhos de chaves, azulejos); 

objetos de uso cotidiano resgatados nas escavações: púcaros cerâmicos de origem 

portuguesa, utilizados para beber, principalmente, água, muito apreciados no século XVI e 

XVII pelas classes abastadas; um abridor de envelopes em osso; selos de chumbo que 

apresentam esfera armilar310 e escudo da coroa portuguesa, que serviam de lacre de 

pacotes de mercadorias que chegavam do reino durante o período colonial; objetos de uso 

pessoal e de adorno (brincos, contas de colares, anéis, dedais em diferentes tamanhos em 

cobre ou bronze, agulhas, alfinetes, botões de vestimentas preparados com restos de 

faiança portuguesa, em osso, em cobre ou bronze; fusos em cerâmica e em faiança) e 

objetos associados a hábitos masculinos no período colonial (fragmentos de cachimbos 

africanos e de cachimbos Holandeses de caolinita (argila branca) com decoração incisa no 

fornilho e na piteira; objetos bélicos (munições; pederneiras) e objetos lúdicos (dados de 

jogos). O achado de objetos sacros como um Crucifixo, uma cruz de Caravaca feitos em 

bronze e medalhas de bronze e de cobre com as imagens de São Caetano e da Imaculada 

Conceição no contexto colonial de enterramentos, durante as escavações da área cemiterial 

do adro da Sé. Etchevarne e Gomes (2012, p. 821) destacam a diversidade tipológica, 

morfológica e decorativa dos artefatos cerâmicos retirados do sítio da Sé, a saber: cerâmica 

comum de produção local e portuguesa, cerâmica pintada indígena, cerâmica vidrada a 

óxido de chumbo de produção local e portuguesa, faiança de origem portuguesa, 

                                                      
310

 A esfera armilar é um instrumento de astronomia aplicado em navegação. 
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espanhola, italiana, holandesa e inglesa e porcelana chinesa, produções cronologicamente 

balizadas entre meados do século XVI e inícios do século XIX. 

 

 A coleção osteológica  

O material ósseo inumado da Antiga Igreja da Sé está sob a guarda do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. O esqueleto arqueológico é um 

patrimônio biológico. Os ossos humanos são testemunho dos nossos antepassados. Embora 

as pessoas sepultadas não possam mais contar suas histórias, os esqueletos e os artefatos 

arqueológicos constituem um importante testemunho histórico sobre o passado e a 

constituição da população de Salvador. Eles podem nos dar informações sobre quem eram e 

como eram suas atividades cotidianas, sobre o consumo de alimentos, as condições de 

saúde e de higiene, causas mortis naturais ou violentas, as relações sociais que ali se 

estabelecia, as relações de parentesco e mobilidade espacial relacionada às diversas 

origens. A coleção osteológica da Sé é o conjunto de esqueletos da Sé que foram estudados. 

Estes foram tratados e estão identificados com documentação arqueológica (fichas de 

sepultamento), fotográfica e antropológica. 

 

A presença indígena e de pessoas escravizadas na Coleção Osteológica da Sé 

Indícios da presença indígena estão associados ao resgate de dois fragmentos de 

tembetás - ornamentos labiais semelhantes aos que os índios usavam na época da 

descoberta e que alguns usam até hoje (SOUZA, 1997, p. 122) e a retirada de fragmentos de 

vasilhames de cerâmica indígena, entre eles, um fragmento de um assador tupi-guarani com 

decoração na borda composta de linhas verticais paralelas com traços finos; estilo regional 

da Bahia, descrito por Prous (2009, p. 15). Um outro indício a considerar é a existência do 

marcador genético dentário, Shovel-shaped (dente em pá) associado a grupos étnicos 

indígenas (HRDLICKA, 1920, p. 429, 449) registrado em várias unidades dentárias isoladas e 

em indivíduos sepultados no adro da Sé. 

Esqueletos arqueológicos, encontrados na África e na América, eram identificados 

como de negros pela presença de modificações dentárias (mutilações dentárias) e padrões a 

elas associados. O maior número de registros sobre o tema apoia-se em informações 

resultantes de estudos etnográficos, que indicam a distribuição geográfica do padrão de 

modificação dentária (MD) em tribos africanas. No sítio Antiga Igreja da Sé foram 
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identificados trinta e um indivíduos de ambos os sexos e de vários grupos etários com 

padrões distintos de MD. Adornos corporais como colares, particularmente de origem 

africana, brincos e anéis associados a esqueletos resgatados apontam para características 

étnicas e sociais. Em síntese, contas de colares (búzios e miçangas) associadas aos 

sepultamentos de africanos ou afrodescendentes foram basicamente recuperadas nas 

escavações no adro da igreja, reforçando a presença de negros enterrados neste espaço. 

Duas mil seiscentos e vinte uma contas foram resgatadas, algumas isoladas no sítio, outras 

associadas a dezesseis remanescentes esqueletais humanos. 

 

Ossos e dentes: patrimônio biológico 

Os restos ósseos humanos, assim como os dentes, são importantes fontes de 

informação antropológica, considerados dados documentais reveladores do modus vivendi 

das sociedades. Atuam como registo ou memória das circunstâncias que afetaram o 

indivíduo durante a sua vida. Os dentes são os elementos do esqueleto que melhor se 

preservam. A dentição também fornecem informações sobre o que comemos, a nutrição e o 

tipo de subsistência das populações do passado. São fonte de informação direta e 

diacrônica nas histórias e relações das populações pretéritas, especialmente, para verificar 

relações microevolutivas, entre diversos grupos populacionais. Em síntese, a forma dos 

dentes é utilizada para estudos de relações de parentesco entre populações humanas. 

O estudo forneceu indícios de uma composição genética heterogênea dos indivíduos 

sepultados, negros em maior número. A identificação da composição da amostra (afinidade 

biológica) obtida com base em caracteres (TAYLOR, 2001, p. 61)  e dados métricos do crânio 

e marcadores genéticos dentários anteriormente mencionados. Os homens jovens com 

menos de 30 anos, faleceram em maior número. A estimativa etária e diagnose sexual 

resultaram de parâmetros morfológicos e métricos. (FEREMBACH et al., 1980, p. 581) A 

elevada frequência de mortes com menos de quarenta anos de idade é um indício 

importante sobre as condições de vida e de saúde precárias. Doenças dentárias foram 

problemas de saúde comuns. É inegável o fácil acesso ao açúcar, fonte de carboidrato. 

Dentes analisados conforme recomendações de Kerr (1988, p. 67 – 78) e Hillson. (2001, p. 

249 – 289) Considerando a dificuldade de acesso ao alimento, e o baixo poder de compra, a 

dieta a base de carboidrato por ser de baixo custo, era mais acessível do que a de proteína. 

Entre tantas fontes de carboidrato, além do açúcar, a literatura histórica registra que a 
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farinha de mandioca era muito consumida, era o gênero alimentício básico da dieta. A 

higiene precária está mais evidente em adultos de meia idade e em idosos. A frequência de 

cárie em homens e mulheres sugere a diferença no estilo de vida, de preferência pelo 

carboidrato e do autocuidado com os dentes. Análises paleopatológicas tiveram como 

referência Ortner. (2003, p. 1 - 645) Sinais de doenças infecciosas foram constatados em 

adolescentes e adultos. A nutrição inadequada pelo consumo de alimentos com menor 

qualidade nutricional, pela baixa qualidade proteica do que comiam, pode explicar o 

significativo inúmero de casos de indivíduos anêmicos. O maior número de alterações nos 

ossos dos ombros e dos braços evidenciam a prática de atividades rotineiras que exigem 

esforço, sobretudo no transporte de cargas pesadas e também pela atividade de descarga. 

Os ossos dos ombros e dos braços foram os mais afetados. As lesões podem ser atribuídas a 

atividades que exijam esforço para carregar e descarregar, transportar pessoas, objetos e 

mercadorias. Malformações congênitas estão evidentes em três indivíduos. Praticamente 

não há diferença de mobilidade de homens e mulheres. As lesões detectadas estão 

associadas a pessoas com estilo de vida mais ativo. Lesões traumáticas no crânio 

decorrentes de pancada e uma lesão provocada por arma de fogo são indicadores de 

estresse no cotidiano na Salvador Colonial.  
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ETNOGRAFIA, DOCUMENTOS E COLEÇÕES: UMA ANÁLISE DAS QUESTÕES INTERÉTNICAS 
NO VALE DO JAVARI-AM A PARTIR DOS ARQUIVOS DA FUNAI-1970-1999311 

 
Aurinéia Aiambo Lima312 

 

Resumo 
Este artigo discute as questões interétnicas na região do Vale do Javari-AM suscitadas pelos arquivos da FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio) no período de 1970 a 1999. Apresentando as problemáticas da questão indígena, 
constata-se um cenário em que tal questão já se encontrava em estado de desequilíbrio e contraste em relação 
à burocracia brasileira. Esse período é marcado por intenso conflitos e ausência de autoria indígena, o que mais 
tarde será sancionada levando-se em conta a institucionalização e fortalecimento do movimento indígena. 
 
Palavras-chaves: Documentos; Conflitos interétnicos; Terra Indígena Vale do Javari, Funai. 

 

Introdução 

Este artigo apresenta as problemáticas da questão indígena encontradas em arquivos 

da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) no período de 1970 a 1999. Por “questão indígena” 

nos arquivos da FUNAI, aqui se entende como um amplo conjunto de questões e de temas 

relacionados à problemática indígena e indigenista, tais como: terra e território, saúde, 

educação, movimento indígena, conflitos, reivindicações, relações interétnicas etc., que 

foram registradas em diversos documentos produzidos por agentes da FUNAI ou por outros 

agentes da sociedade civil como a imprensa, a igreja e outros. 

As problemáticas que aqui serão analisadas são resultados de minha pesquisa 

intitulada “Antropologia fora do ‘campo’ I: Questão indígena nos arquivos da FUNAI-1999 -

1970”, apresentada no XVII Congresso de Iniciação Cientifica no ano de 2018, pesquisa na 

qual foi possível observar as diferentes “vozes” emergentes na documentação dos anos 70 a 

90 na região do Vale do Javari, situada no extremo oeste do Estado do Amazonas. Tal 

documentação é composta por diversos tipos, entre eles: relatórios de viagens, cartas, 

memorandos, ofícios, recortes de jornais, entre outros. Nesse sentido, o presente artigo de 

propõe a discutir as questões mais marcantes suscitadas por tais documentos, bem como, 

conflitos pela demarcação das terras indígenas, registros de grupos isolados, invasões de 

madeireiros e pescadores, entre outros que serão analisados criticamente, evidenciando 

                                                      
311
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instituição. 
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suas relações com o período estudado, com a política indigenista e com a própria burocracia 

do Estado brasileiro.  

O conjunto documental aqui chamado inicialmente de “Arquivos da FUNAI” foi 

reunido e digitalizado pelo linguista Sanderson Castro Soares de Oliveira e se encontra de 

posse do projeto “História Social dos Povos e das Línguas do Vale do Javari – 1866-1990”, 

financiado pelo CNPq (Chamada No 25/2015) e coordenado pelo mesmo pesquisador.  

O conjunto documental acima referido reúne cerca de 400 documentos referentes ao 

período de 1970 a 2007 que tratam da política indigenista e do indigenismo de um modo 

geral no Brasil e na Amazônia. Na presente pesquisa foram estudados os documentos do 

período de 1970 a 1999, que somam cerca de 255 itens, tais como: cartas, relatórios de 

campo, nota da impressa nacional, documentos elaborados pelos índios, ofícios e 

memorandos da FUNAI etc. O uso deste conjunto documental nesta pesquisa foi possível 

uma vez que os arquivos se encontram todos digitalizados, o que possibilitou a consulta em 

notebooks e tabletes pessoais.  

Seguindo as orientações gerais de Ciro Flamarion Cardoso e Héctor Pérez no livro: Os 

Métodos da História, sobretudo, o capítulo VII “A História Social” e seu anexo 01 “Como 

organizar e realizar uma Pesquisa Histórica”, o estudo da documentação se constituiu na 

organização dos documentos de forma cronológica e te mática de acordo com as 

problemáticas que foram encontradas na documentação, bem como as relações 

interétnicas; localização geográfica dos povos e das aldeias indígenas; conflit  os entre índios 

e agentes do Estado; mecanismo de aquisição e controle de mão-de-obra, etc. 

A temática deste estudo está diretamente relacionada com “política indigenista” 

brasileira, ou seja, a um conjunto de ações adotadas pelo Estado em relação às populações 

indígenas e que atingem diferentes temas e problemas da vida dos povos e das populações 

indígenas, como: saúde, educação, produção econômica, território, direitos, conflitos sociais 

etc. 

 Dessa forma, é importante assinalar que a análise do conteúdo documental deste 

acervo é muito importante para se obter uma visão crítica a respeito da história indígena e 

da política indígena e indigenista, contribuindo também para se repensar certos aspectos da 

política indigenista do Estado brasileiro, como também a “presença indígena” nesse tipo de 

fonte e o próprio trabalho dos estudiosos da questão indígena no Brasil. Considera-se, dessa 

maneira, os arquivos da FUNAI, como um importante campo de estudo histórico 
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antropológico ao olhar tal documentação como coleções etnográficas, pois a partir dos 

documentos é possível compreender questões etnológicas, históricas e da própria política 

indigenista do Brasil. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa que se inscreve no campo da Antropologia 

Histórica, uma área interdisciplinar e que tem crescido muito no Brasil, principalmente, a 

partir do crescente desenvolvimento da memória eletrônica ou digital, a partir da qual uma 

série de documentos e de acervos documentais se tornou pública e de fácil acesso aos 

pesquisadores. 

 

Os arquivos enquanto fontes de análises etnográficas 

 Segundo Castro e Cunha (2005, p. 3), ainda que persista a ideia de uma associação 

privilegiada da antropologia com um modelo de pesquisa de campo consagrado desde a 

clássica introdução de Malinowski a Argonautas do Pacífico ocidental, de 1922, “cada vez 

com mais intensidade, antropólogos têm realizado um tipo de trabalho de pesquisa – nos 

arquivos e sobre arquivos - tradicionalmente associado a historiadores ou arquivistas”. De 

acordo com os autores, 

 

Além de utilizar arquivos como fonte de conhecimento para a produção de suas 
análises, desde, pelo menos, os anos 1980, os antropólogos têm refletido sobre a 
natureza de registros documentais transformados em fontes e, em alguns casos, 
têm produzido e/ou organizado arquivos e coleções a partir de uma perspectiva 
antropológica. (CASTRO; CUNHA, 2005, p. 3:4) 

 

Essa nova objetificação seria reflexo dos anos 80 decorridos desde a publicação de 

Argonautas, quando os “primitivos” deixaram de ser povos sem documentos, características 

que então os diferenciava dos ocidentais. Além disso, “a antropologia deixou de se interessar 

apenas pelos „primitivos‟ e passou a se interessar pelos povos „ocidentais‟, com seus arquivos 

e patrimônios documentais já constituídos”. (CATRO; CUNHA, 2005, p. 4). 

Nessa perspectiva, antropólogos e, por conseguinte, procedimentos metodológicos e 

relações estabelecidas no campo transformaram-se em fontes de novas leituras, poderes e 

disputas, implicando em discussões políticas de forma a imaginar o arquivo como um campo 

“povoado por sujeitos, práticas e relações suscetíveis à análise e à experimentação 

antropológica”. (CASTRO; CUNHA, 2005, p. 4)   
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No Brasil, há mais de 50 anos houvera trabalhos de campo de antropólogos clássicos 

que vieram realizar expedições etnográficas, cujo acervos colecionáveis se encontram em 

instituições indigenistas ao alcance de antropólogos atuais e que muitos já se dispuseram em 

analisá-lo. Tal como é o caso do excelente trabalho de Luís Donisete Benzi Grupioni com seu 

livro Os etnólogos no conselho de fiscalização das expedições artísticas e científicas no 

Brasil, onde o autor tem realizado uma excelente etnografia histórica do Conselho, 

esclarecendo as formas de atuação deste órgão, que durante quase quatro décadas (1933-

1968) controlou estrangeiros e nacionais envolvidos em expedições de caráter cientifico.  

Além disso, diversos artigos científicos também nos mostra a visibilidade do arquivo 

como campo etnográfico, como é o caso dos textos de Gordon e Silva (2005) Heymann 

(2005), Cunha (2005), Lerner (2005), Faulhaber (2005), entre outros que deixam visível a 

importância das reflexões antropológicas em acervos documentais.  

No que tange às problemáticas da questão indígena analisadas nos arquivos, a FUNAI 

é tida como importante instituição oficial para tal feito, visto que se trata de um órgão que 

vem atuando sobre a questão indígena desde a sua criação em 1967, tendo como missão 

institucional “proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. ”  

Assim, a Fundação Nacional do índio torna-se um campo propício para análise das 

problemáticas da questão indígena, uma vez que possui acervos documentais riquíssimos no 

que se refere aos aspectos etnológicos, históricos e da política indigenista brasileira. As 

problemáticas indígenas, portanto, passa a ter relações direta com as ações adotadas pelo 

Estado a respeito das populações indígenas. Esta última trata-se de uma categoria 

historicamente datada no que se refere ao debate teórico e acadêmico, surgida no século XX, 

juntamente com a de indigenismo, notadamente, a partir do I Congresso Indigenista 

Interamericano realizado no México em 1940, que estabeleceu princípios e metas a serem 

transformadas em políticas pelos estados americanos. 

Por conta disto, o estudo sobre política indigenista ganhou força no Brasil e vai se 

tornar ainda mais importante, a partir do crescimento do Movimento Indígena na década de 

1970. Desde então, primeiramente na Antropologia, mas depois também na História, este 

tema ganha força e um volume importante de produções. No que se refere a pesquisar em 

acervos ou que utilizaram acervos documentais, estudos como os de Naud (1971), Cunha 

(1992), Lima (1995) e de Rocha (2003) são exemplares não apenas por tratarem do tema aqui 

estudado, mas, sobretudo, pela utilização de fontes documentais para os estudos das questões 

indígenas no Brasil. 
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Há de se registrar também o esforço empreendido por John Manoel Monteiro na obra 

intitulada Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo em Arquivos Brasileiros 

(1994), na qual o autor faz uma compilação dos mais importantes arquivos sobre a questão 

indígena nas capitais brasileiras. Mas, a tarefa não terminara ali, outros estudos e pesquisas 

têm multiplicado a disponibilidade de acervos sobre os índios no Brasil e também na 

Amazônia, como é o caso de Moreira Neto (1988) e de Santos (1999), os quais falam de 

guerras, rebeliões e de uma política colonial intransigente que ocasionou um violento 

processo de colonização que levou os índios da Amazônia a passar “de maioria a minoria” e, 

em algumas regiões, ao total desaparecimento. 

Apesar das excelentes e importantes reflexões acerca das questões etnológicas e 

históricas encontradas em arquivos, a análise da natureza do arquivo, bem como sua 

trajetória, ainda é algo que muito se deve fazer, o que já foi assinalado por Castro (2005) ao 

observar tal ausência no trabalho de Luís Donisete, ainda que o objetivo deste não tenha sido 

isso.  

Castro (2005) ao refletir sobre a documentação do Conselho de Fiscalização das 

Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, aponta para a importância de analisar a 

trajetória dos arquivos antes de se tornar “histórico”, pois segundo o autor, 

 

A constituição de conjuntos documentais implica, necessariamente, 
processos seletivos: não se guarda "tudo". Quando os pesquisadores abrem uma 
pasta ou caixa de um arquivo, aquele conjunto concreto e particular de itens é o 
produto final de um longo processo seletivo, que obedece a uma lógica específica. 
O que “resta" em um arquivo resulta diretamente de pessoas que definem, em 
diferentes momentos, certos materiais - e não outros - como coisas "que vale a 
pena guardar". Isso obedece a uma lógica de acumulação, nem sempre consensual 
entre os responsáveis pelo arquivo: por que guardar isso e não aquilo? E mais: 
onde guardar? E em que ordem? (CASTRO, 2005, p. 36) 

 

No caso dos arquivos da Funai, a trajetória documental se limitou à instituição, pois 

os documentos são oficiais cabendo apenas à FUNAI a responsabilidade de arquivá-los. 

Contudo, foi importante observar a forma de organização de tais documentos pela 

instituição, uma vez que, segundo Castro (2005), os dados coletados de um determinado 

arquivo são o resultado final de seleções e decisões tomadas no momento em que os 

arquivos estão sendo organizados. Uma das condições de organização atribuída a qualquer 

arquivo são os elementos mais gerais “como o estado da evolução tecnológica em relação à 

conservação e disponibilização dos documentos e ao uso que se imagina que possíveis 

usuários farão do acervo.” (CASTRO, 2006, p. 39).  Neste caso, os arquivos da FUNAI se 
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relaciona ao primeiro critério colocado pelo autor, uma vez que os documentos se 

encontram todos digitalizados e organizados de forma cronológica graças a evolução 

tecnológica.  

Nesse sentido, pode-se dizer que os resultados obtidos neste trabalho são 

constituídos nas possibilidades e limitações da organização dos documentos, bem como dos 

critérios de seleções obtidos pela instituição.   

Além disso, ao analisar os arquivos da Funai, as atenções levantadas por Castro 

(2005) pareceu ser crucial para o entendimento dos documentos enquanto coleções 

etnográficas, além da discussão em saber se é possível fazer etnografias em documentos, 

visto que a formação de um antropólogo parece consistir no princípio de que o pesquisador 

deveria tomar contato direto com o pesquisado, como se o trabalho de campo tradicional, 

aquela etnografia dos acontecimentos em tempo real; do “concreto vivido”, fosse “uma 

espécie de ritual de passagem identitário para os próprios antropólogos, como se quem não 

fizesse pesquisa de campo não fosse "realmente" antropólogo.” (CASTRO; CUNHA, 2005, p. 

4). 

Ainda que exista diferenças e uma possível separação entre pesquisa tradicional e 

pesquisa “fora” do campo, isto é, pesquisa em arquivos documentais, há também diversas 

semelhanças entre os dois tipos de pesquisa, cuja observações foram sucintas neste 

trabalho. Sobre a experiência de pesquisa em acervos e comparação com o campo 

tradicional da antropologia, Grupioni (1998, p.13) afirma que, 

 

Sem o glamour das aventuras e dos imponderáveis do campo, constantemente 
postos pelos etnólogos como momentos marcantes, que reorientam a estratégia 
da pesquisa e sua permanecia em campo, o pesquisador em arquivos se vê 
impelido a lidar com situações diversas, e às vezes adversa, que restringe, sua 
capacidade, tempo e habilidade de trabalho e que nem sempre se mostra tão 
produtivas assim. 

 

Contudo, o autor destaca uma importante semelhança entres os dois tipos de 

pesquisas e que muito foi constatado ao analisar os arquivos da Funai. De acordo com ele, 

“A angustia de não saber ao certo o que se procura, a incerteza de saber se encontraremos o 

que procuramos, a dúvida se um detalhe é ou não importante e a alegria de descobrir algo 

que parece significativo é comum aos dois tipos de trabalho”. (GRUPIONI, 1998, p. 14) 

Assim como no campo tradicional, em uma outra abordagem antropológica, isto é, a 

dos arquivos, o antropólogo também precisa “perguntar” aos documentos, pois as 
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informações sobre conflitos ocorridos em uma determinada data, por exemplo, só serão 

suscitadas se o pesquisador perguntar, isto é, buscar nos arquivos, as respostas. Dessa 

forma, ” a questão preliminar de uma pesquisa em arquivos, em saber se há como a fonte 

documental “falar”, assim colocado por Frehse (2005) ao estudar nos Arquivos do Estado de 

São  Paulo,  as regras de conduta das então nascentes camadas médias paulistana nas 

ruas, parece não ser uma impossibilidade.  

Neste sentido, fazer etnografia por meio de fontes documentais é tão possível 

quanto ir ao “campo tradicional” e coletar informações durante a convivência com seu 

objeto de pesquisa, onde as problemáticas são levantadas através das falas durante as 

manifestações do objeto. Em se tratando de  um forte diálogo entre Antropologia e 

história, a “questão indígena” pode ser discutidas não apenas no cotidiano das aldeias ou da 

sociedade nacional, mas também nas fontes documentais. Porém, aqui os problemas 

indígenas não mais são encontrados nas falas ou nos manifestos das lideranças, mas nas 

entrelinhas da “escrita dos brancos” e na própria burocracia do Estado.  

 

O acervo, os documentos e suas “vozes 

Os chamados “Arquivos da FUNAI”, conjunto documental sobre a qual se trata neste 

artigo, é formado por uma série de documentos primários e secundários, reunindo cerca de 

400 documentos referentes ao período de 1970 a 2007, que tratam da política indigenista e 

do indigenismo de um modo geral no Brasil e na Amazônia. No entanto, o recorte para a 

presente análise data-se do ano de 1970 a 1999, época em que a “questão indígena” tomava 

um novo rumo, isto é, segundo Blanchette (2013, p. 29), nos Estados Unidos “o índio 

transformou-se em uma questão de administração interna do Estado Federal americano. ” O 

mesmo seguiu-se no México e em outros países do continente americano.   

 Os documentos que correspondem aos anos 70 80 e 90, somam cerca de 280 itens, 

tais como: cartas, relatórios de campo, nota da impressa nacional, documentos elaborados 

pelos índios, ofícios e memorandos da FUNAI etc. Dos 280, apenas 251 foram realmente 

lidos e compreendidos, o restante encontrava ilegíveis e inacessíveis por conta da má 

digitalização.  

A pesquisa nos acervos iniciou-se pela organização dos documentos de forma 

cronológica, temática e quando possível, também pelos tipos de documentos (cartas, 

relatórios, recortes de jornais, memorandos, ofícios, etc.). Entre o ano de 1970 a 1999, 
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foram coletados: 53 ofícios, 83 memorandos da FUNAI e outras instituições como a 

Petrobrás, 29 relatórios de campo, 09 recortes de jornais, 11 declarações referentes às 

expedições de pesquisadores, 05 cartas e uma ATA. Além destes documentos, foram 

identificados também outros como, termo de deportação, pesquisas virtuais, comunicado, 

mapa geográfico, Portaria, termo de apreensão, foldem de eventos, e termo de doação que 

contribuíram na identificação das problemáticas encontradas nos arquivos da FUNAI.  

Os documentos citados acima contêm uma delimitação geográfica que abrange 

praticamente a região do Alto Solimões e boa parte do Rio Negro, passando pelos principais 

rios e seus afluentes. Entre os rios estão o rio Javari e Solimões e seus afluentes: Jandiatuba, 

Ituí, Jutaí, Itaquai, entre outros que traçam os municípios de São Paulo de Olivença, 

Benjamin Constant, Jutaí, Atalaia do Norte (Estirão do Equador de Atalaia do Norte) e 

Tabatinga. 

Em se tratando dos grupos indígenas, conforme a leitura dos documentos, foi 

possível identificar diversos grupos étnicos que antes eram considerados “isolados” e hoje 

se encontram já contatados. Entre os grupos indígenas encontrados dos documentos da 

FUNAI, estão: Marubo, Tikuna, Mundukuru, Korubo, Mayoruna, Kurunu e Kaceteiro. Mas, foi 

o povo da etnia Korubo o que mais se destacou na documentação, uma vez que este povo se 

encontrava na época “isolado” e, em consequência disso, foram tomadas medidas para 

estabelecimento de contato que refletiu em elaborações de uma grande quantidade de 

documentos referente às problemáticas encontradas nos documentos. 

 De forma geral, os assuntos encontrados nos documentos estão relacionados aos 

aspectos político, econômico, social, cultural e ambiental, correspondendo à temas da 

questão indígena como: reconhecimento étnico, demarcação territorial, exploração de 

minérios, disputas territoriais, pedido de recursos, invasão de terras, exploração ilegal de 

madeiras, entre outras questões que são registradas em todos os tipos de documentos lidos.  

Todas as questões interétnicas que se verificou refletiam em um cenário marcado 

por diversos tipos de conflitos que envolvia Estado, sociedade civil e os próprios indígenas. 

Grande parte desses conflitos derivava daquilo que Arisi e Milanez (2017) chamam de “ideal 

de índio” que permeia as utopias indigenistas do Estado brasileiro, isto é, a ideia de índio 

isolado, visto como,  
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Aqueles que vivem totalmente à margem de processos históricos, como se não 
sofressem e reagissem às pressões do velho (neo) desenvolvimento promovido 
pelo Estado e pela presença de frentes expansionistas como madeireiros, 
construtoras de barragens ou petroleiras. (ARISI; MILANEZ, 2017, p. 1) 

 

Os conflitos derivados desse ideal era visível quando se analisava os documentos que 

mostravam as diversas desavenças causadas pelos interesses em diversos setores. O 

interesse econômico, por sua vez, foi o que mais gerou conflitos entre índios e brancos. Em 

1970, já havia registros de assassinatos entre índios e não índios nas áreas mais “isoladas”. 

Esses conflitos ganharam força a partir de 1982, quando foi criado um convênio entre a 

FUNAI e a Petrobrás para exploração de minérios e pesquisas nas áreas indígenas.  

O convênio assinalava que a “aceleração da exploração do potencial petrolífero do 

País é política nacional” (ARQUIVO DA FUNAI, 1982). Contudo, a falta de preparo do Estado 

para lidar com o tema tão problemático nas áreas gerou uma série de conflitos que 

repercutiram em todo território nacional, despertando também interesse de estudos 

antropológicos, o que pode ser observados nos relatórios de campo realizados por 

antropólogos designados, tal como é o caso da a antropóloga Delvair Montagner Melatti 

(1988) que produziu um relatório com bastante detalhes sobre os estragos que fazia a 

Petrobras nas áreas indígenas.  

Embora o convênio tenha sido elaborado por meio de regras que serviam tanto para 

a FUNAI quanto para a Petrobrás, regras essas que incluíam a proteção de patrimônio e 

integridade física dos grupos indígenas, a exploração e pesquisas nas áreas indígenas não 

seguiram como previsto no documento de convênio. Entre as razões, está a falta de preparo 

dos agentes que atuaram nas pesquisas e exploração, o desrespeito às regras estabelecidas, 

entrada ilegal de empresas estrangeiras, o que resultou nos conflitos, assassinatos, 

protestos dos indígenas entre outros. A exploração das reservas indígenas pela Petrobrás 

prejudicou os povos que ali habitavam. Tal indignação foi explicitada pelos índios Munduku, 

habitantes da área indígena Coata-Laranjal. Em um oficio datado de 07 de janeiro de 1984 

dirigido à FUNAI, seus representantes protestaram contra uma lei que permitia a entrada de 

empresas brasileiras e estrangeiras em suas áreas, cuja atuação estava prejudicando aquele 

povo. O documento assinado pelos índios diz o seguinte em relação à presença de pessoas 

estranhas em suas áreas: 
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*…+ nossos mais velhos ainda se lembram do estrago feitos pela 
Petrobras muitos anos atrás. Jogavam bombas dentro de nossos Rios, 
matavam grandes quantidades de peixe que se apodreciam dentro d’água. Era 
preciso tirar fora da água, pois estragavam a água que ninguém podia beber. [...] 
Por isso nós não queremos que companhia nenhuma entre nas terras indígenas. 
Nós fazemos um apelo para que as autoridades acabem com este decreto N. 
88.985/83. Nós índios agradecemos essas autoridades, pois acabando com este 
decreto estão fazendo bem para os Povos Indígenas do Brasil e ajudando os índios 
a preservar suas terras, defendendo dos invasores. (POVO MUNDUKURU, 1984 

 

Esses conflitos, entre outras questões interétnicas constituíam as principais 

problemáticas da questão indígena na época datada envolvendo grande parte da região 

amazônica. Mas foi especificamente a região do Vale do Javari que mais se destacou como 

palco de conflitos resultantes das intensas invasões de pescadores, madeireiros, seringueiros 

e que ganhou forma durante o processo de demarcação da terra indígena. 

 

As questões interétnicas no Vale do Javari-AM 

A Terra Indígena Vale do Javari, segunda maior do país, com 8,5 milhões de hectares, 

é uma área contínua de alta floresta e fica localizado no extremo oeste do Estado do 

Amazonas. O meio de transporte é feito por via fluvial ou aérea. Os povos indígenas 

considerados “contatados” dividem o território com aqueles “isolados”. Esse território vasto 

é razoavelmente protegido, onde as principais agressões à floresta e a seus habitantes são 

perpetradas por pescadores e caçadores, madeireiros e traficantes. 

Desde a muito tempo, esses invasores, a mando de grandes proprietários, foram os 

principais causadores de intensos momentos de conflitos envolvendo Estado, sociedade civil 

e entre os próprios índios, isto porque os patrões seringalista contavam com o apoio não 

somente da população não indígena, mas também de instituições públicas e religiosas.  

Oliveira (2000) diversas tensões corridas em 1940 quando os patrões seringalistas exerceram 

um domínio total, no Alto Solimões e parte a região do Vale do Javari.  

Em 1990, de acordo com os documentos da Funai, o envolvimento dessas instituições 

políticas tornou mais explicitas durante a intensificação das atividades das “frentes de 

atração”, por meio das quais se observa diversas tentativas de entradas irregulares nas áreas 

interditadas. Enquanto não existia a frente de atração, os invasores tinham livre acesso às 

áreas indígenas ocasionando diversos conflitos com índios “isolados”, após a criação da 

frente, diversas apreensões de recursos ilegais de pose de madeireiros e pescadores 
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envolvendo também políticos dos municípios próximos ao Vale, foram registrados nos 

documentos da Funai.  

Esse episódio gerava grandes tensões entre as instituições civis e indigenistas, onde 

por um lado era defendido a legalidade da entrada de madeireiros e pescadores e por outro, 

defendia-se a proibição deste, pois segundo as justificativas registradas nos documentos, os 

invasores não possuíam permissão para adentrar as áreas, o que resultava em vários 

assassinatos de índios e brancos.  

Os diversos casos de assassinatos de índios e não índios aumentaram ainda mais 

durante as expedições para estabelecer contatos com índios Korubo. Estas expedições foram 

coordenadas pelo indigenista Sidney Possuelo que teve grande atuação na história da FUNAI 

na região do Vale do Javari, sendo um dos personagens mais citados nos documentos. A 

maioria dos conflitos e problemáticas indígenas registrados nos documentos foram 

decorrentes dessas expedições.  

Não é por acaso que a restauração do contato “pacífico” com os índios tenha sido 

marcado por diversas mortes e desentendimento entre as instituições. Isso por que, entre as 

medidas tomadas para tal expedição, estava a interdição de território indígena, medida que 

permitia apenas funcionários e/ou pessoas autorizadas pela Funai entrarem na área. Nas 

áreas de interdição eram colocadas bases de contato que contava com a colaboração de 

diversos órgãos públicos com a finalidade de estabelecer contato com índios “isolados” e 

nem sempre em manter a tranquilidade entre índios e sociedade nacional. Foi este o caso da 

área indígena do Vale do Javari. 

É importante ressaltar que a Frente de atração foi criada não para barrar os ditos 

invasores, mas sim como parte do processo de contatação de grupos de índios isolados que 

habitavam a região do Vale do Javari, como os Korubo. Dessa forma, percebia-se nos 

documentos que os funcionários da Funai nem sempre apreendiam ou denunciavam as 

invasões, onde muitas vezes chegavam a acobertar os invasores em prol dos recursos 

obtidos por estes. Essas situações geravam constantes indignações por parte de instituições 

indigenista como o Conselho Indigenista do Vale do Javari (CIVAJA) que procurava medidas 

para solucionar os intensos conflitos que ocorriam na época. 

Essa política de isolamento adotado pelo Estado, portanto, com a estratégia de 

“pacificar”, resultavam numa contradição ao observar que os povos indígenas “isolados” 

apenas resistiam ao desenvolvimentismo em seus territórios. A contradição desse “cerco de 
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paz” (LIMA, 1995, apud ARISI; MILANEZ, 2017, p. 3) é que tais projetos de “desenvolvimento 

e estratégias de colonização eram promovidos pelo próprio Estado, associado a interesses 

privados, como os casos emblematicamente trágicos da construção da Rodovia 

Transamazônica (BR 230) ”. (ARISI; MILANEZ, 2017, p. 3). 

O descaso por parte da Funai em tomar medidas tardias contra os conflitos 

interéticos no Vale do Javari contribuíam para o aumento da invasão de madeireiros ligados 

aos políticos municipais que possuíam interesses econômicos na área, sendo a principal 

causa dos tensos conflitos ocorridos no Vale do Javari e que envolviam também as 

populações das comunidades ribeirinhas e moradores de municípios próximos que, 

influenciados pelos grandes proprietários, se revoltavam devido os ataques de índios.  

Um memorando feito pelo chefe substituto da Administração Regional de Atalaia do 

Norte, em 1995, esclarece a situação de tensão a que se encontravam a região naquela 

época. No documento o administrador substituto relata com clareza o quanto os moradores 

se enfureciam diante dos conflitos. Na segunda página do documento, o agente relata que: 

 

 

Vale ressaltar que o vereador Edmar Chagas, está orientando os ribeirinhos 
detentores de roça, onde os KORUBOS estão aparecendo, a envenenarem farinha e 
deixarem expostas. Não dá para separar a intencionalidade, da falta de 
conhecimento. Há de haver por parte da Funai, um maior contingenciamento de 
pessoal para esta unidade Administrativa. ” (MAGALHÃES, MEMORANDO, 
ARQUIVO DA FUNAI, 1995) 

 

 Apesar das medidas tomadas pelas instituições indigenistas como o CIVAJA, as 

“vozes” indígenas nem sempre eram ouvidas.  As decisões que, às vezes, eram tomadas em 

prol dos indígenas nem sempre correspondiam às reais necessidades destes. Um ofício 

dirigido ao presidente da Funai (Sulivan Silvestre) feito pelo CIVAJA em nome das lideranças 

indígenas do Vale do Javari, demonstra a insatisfação em relação aos funcionários da Funai 

que atuava contrariamente aos interesses dos indígenas. O documento solicita ainda um 

remanejamento na administração da Funai sugerindo uma participação direta dos indígenas 

em na restruturação do quadro de funcionários. 

Mais tarde, em um memorando dirigido novamente para o presidente da Funai, em 

Outubro de 1997, o administrador substituto da Administração Regional de Atalaia do Norte 

comunica sobre a insatisfação do ex-funcionário exonerado do cargo, informando que o 

mesmo apelou por um abaixo assinado, juntamente com a classe madeireira para a sua 
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reintegração ao cargo. A preocupação da ADR era o “envolvimento do referido servidor com 

a classe madeireira, inclusive, para conquistar adesão das assinaturas, pois o mesmo está 

pretendendo extinguir a Frente de Contato Vale do Javari para liberar os rios aos 

madeireiros, caçadores e pescadores...” (MEMORANDO, GAMENHA, 1997).  

Percebe-se, nesses casos, vários problemas internos na Funai.  Diante desse cenário 

de conflitos, aumentavam as motivações para a demarcação de terras, sendo esta a única 

medida para amenizar as invasões e conflitos que ocorriam naquela região. A partir de 1998 

a maioria dos documentos lidos tratavam apenas de duas questões: Invasão de terras e 

demarcação. Essas questões eram tratadas em conflituosas reuniões com a associação de 

madeireiros, lideranças indígenas e representante da Funai.  

Devido as ameaças à integridade física dos índios por parte de ribeirinhos e políticos 

após a expiração do prazo de interdição das áreas indígenas, foram elaborados diversos 

projetos e também estudos das áreas geográficas em decorrência dos processos que dariam 

início a demarcação da Terra Indígena Vale do Javari, que se promulgou apenas em 2001 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.  

É importante observar que, as atuações do Estado, em relação a questão indígena, 

iam se tornando positivas na medida em que sofriam pressões cada vez mais por parte das 

instituições indigenistas, onde a questão indígena passava a ter mais visibilidade. Percebe-

se, portanto, a grande contribuição das instituições como CIVAJA, UNIVAJA e CIMI nas lutas 

dos povos indígenas no Vale do Javari entre os anos de 1970 a 1990.  

 

Considerações finais 

De acordo com a leitura dos documentos do período datado, a questão indígena já se 

encontrava em estado de desequilíbrio e contraste em relação à burocracia do Estado 

brasileiro.  Os conflitos interétnicos que envolviam diversos setores, ocorridos na Terra 

Indígena Vale do javari refletem bem esse período conturbado entre Estado e população 

indígena, sendo este o assunto de maior destaque na documentação da Funai. A falta de 

uma articulação ou participação direta com os povos indígenas foi algo permanente durante 

o período estudado. Diante do cenário de grandes conflitos, as medidas tomadas nem 

sempre contavam com a participação de lideranças indígenas. 

O cenário estabelecido da época se divide em um primeiro momento em que as 

“vozes” indígena nem sempre eram ouvidas, onde não haviam documentos emitido pelos 
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indígenas e sim por representantes do Estado. Em um segundo momento, isto é, entre os 

anos 80 a 90, passa-se a encontrar a presença de documentos com autoria indígena, bem 

como a participação atuante das instituições indigenistas. As organizações eram 

estabelecidas em prol do diálogo intercultural dos indígenas com o Estado, havendo uma 

mudança em relação as articulações.  

As conquistas atuais podem ser tidas como o reflexo da nova conjuntura na relação 

dos indígenas com o Estado que “assumiram a discussão de sua autonomia...” (FREITAS, 

2004 p. 151), reivindicado pelo próprio movimento indígena. Como é o caso da COIAB 

(Coordenação das Organizações Indígena da Amazônia Brasileira), encontrada nos 

documentos de 1997. Sobre esta organização indígena há registro de uma série de 

reivindicações exigindo uma política indigenista contada com a participação direta dos 

índios, principalmente na composição de funcionários, o que contribuiria na elaboração do 

orçamento destinado à questão indígena. 

Vale ressaltar que nesse período já se encontrava em vigor a Constituição de 1988, 

cujo capítulo 231 constitui importante marco legal nas lutas e conquistas indígenas no Brasil, 

ao promulgar que: “São reconhecidos ao índio sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competido à União demarcá-la, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Dessa forma, 

a hipótese levantada aqui é a de que, a promulgada constituição refletiu intensamente no 

problemáticas indígenas do período datado, uma vez que nos anos 80 e 90, o movimento 

indígena começa a se organizar em forma de instituições e com o seu fortalecimento foram 

impulsionados os processos para demarcação de terras, bem como o Vale do Javari.  

Em suma, o que se pretendeu realizar aqui, por meio de uma etnografia dos arquivos, 

não foi um trabalho acerca de todas as questões existente no campo indigenista e sim 

refletir sobre as questões mais relevantes encontradas no arquivo da Funai dos anos 1970 a 

1999. Desta forma, a perspectiva aponta para a possibilidade de se pensar ou encontrar 

respostas para as problemáticas indígenas contemporânea por meio de análise dados 

documentais, entendendo, assim que, os aspectos etnológicos, históricos e indigenista 

também podem ser compreendidos a partir de fonte documentais.  
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OS TAMBORES SILENCIADOS: ESTUDO SOBRE OS OBJETOS DA COLEÇÃO XANGÔ DO 

MUSEU DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

Manoel Francisco da Silva Neto 

 
Resumo 
Os tambores que fazem parte deste estudo, são objetos de rituais que foram apreendidos dos terreiros de 
Xangô em Pernambuco até 1940 e levados à delegacia como evidências de “crime”. Utilizados em 
manifestações religiosas, e tomam outro contexto quando saem do seu ambiente ritual e foram parar em uma 
delegacia e em seguida doados ao Museu do Estado de Pernambuco. O objetivo nesta pesquisa, é analisar a 
apreensão desses objetos e estudar os seus deslocamentos e suas representações na atualidade, pensando a 
questão deste objeto dentro do museu. 
 
Palavra-chave: Perseguição a Religião afro-umbandista, objetos etnográficos, tambores. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto de estudo os tambores que fazem parte do 

acervo da Coleção Xangô no Museu do Estado de Pernambuco. A pesquisa está focada em 

três objetos que se ligaram entre si, que são os ILUS tambores que são o principal 

instrumento musical da orquestra dos Xangôs313 ,visa estudar, analisar a apreensão desses 

objetos e estudar o seus deslocamentos e suas representações na atualidade, pois estes 

tambores são identificados como ILUS, instrumentos musicais da família dos 

membrafônicos, que integram o tradicional conjunto de percussão da música religiosa dos 

Xangôs, pensando a questão deste objeto dentro do museu e tratar da questão do 

preconceito que sofrem as religiões de matrizes africanas. Há necessidade de entender todo 

esse processo que envolve o objeto, surge a pesquisa dentro de um espaço temporal, em 

que o estudo desse objeto tornasse importante do ponto de vista de pesquisa voltado ao 

conhecimento.  

Trata-se de investigar, pesquisar e trazer para a história fatos novos que venham a 

contribuir para o conhecimento daqueles que utilizam a ferramenta para disseminar ideais 

que contribui de forma relevante as pesquisas feitas dentro desse campo científico. Levando 

o pesquisador a buscar respostas para algo que nos tempos de hoje anda esquecido, por se 

tratar de um tema que incomoda a quem é detentor do objeto dentro do museu, por conta 

                                                      
313

 Na época de repressão até o início dos anos 2000, em Pernambuco os cultos de matrizes africanas eram, 
conhecidos por xangô pernambucano. Há quem justifique a denominação do culto africano em Pernambuco 
“Xangô” por conta da grande popularidade do Orixá Xangô entre os negros do Estado. (ALVES, 2018,P.15). 
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da forma que ele chegou ao local, esse objeto causa um certo incomodo a quem o detém, é 

necessário contar essa história também por aqueles que se sentiram de certa forma 

atingidos pelo acontecimento. Nas religiões de matrizes africanas é necessário que se 

preserve a sua história dentro de uma perspectiva em que tenham voz para divulgar as suas 

ideias, e ao mesmo tempo transmitir um pouco da sua trajetória, quebrando tabus e 

preconceitos.  

Por ser um assunto que leva a descoberta de novos fatos relacionados aos objetos 

estudados; a pesquisa  envolveu   visitas ao museu, em que foi observado a exposição desses 

objetos dentro do espaço que está exposto no Museu do Estado de Pernambuco, feita visita  

a sua reserva técnica e seus arquivos no qual foram  coletados dados documental e 

bibliográficos, tais como: registros impressos de artigos falando sobre os objetos  ,registros 

fotográficos referentes a pesquisa , fichas de registros dos bens . Foi realizada uma 

entrevista inicial ao Sr. Manoel Papai que é babalorixá do Sítio do Pai Adão, localizado no 

bairro de Peixinhos em Olinda Pernambuco. Ele forneceu informações dos acontecimentos 

da época em que ocorreu a perseguição e apreensão desses objetos, através de registro de 

memória de estórias contadas pelos seus parentes, pai, mãe, tios e avós  ,que tem como 

ponto de memória os fatos ocorridos. 

Estudando o objeto contribuísse para entender a sua importância, não só dentro do 

museu, mas fora dele na visão das pessoas que dele se utilizam em suas cerimonias 

sagradas, coisa que não é vivenciada dentro de um museu, são duas situações diferentes, 

mas que se completam dentro da museologia. A utilização do objeto dentro do terreiro de 

Xangô busca constantemente uma conexão com outras dimensões espirituais pois esses dois 

mundos o terreno e o espiritual estão interligados. Quando o objeto passa a fazer parte do 

museu essa ligação permanece pois o objeto não perde a sua sacralidade, sua energia 

espiritual está contida no objeto, mesmo que ele não esteja sendo mais utilizado, pois a 

sacralização não perde o seu significado, o museu mesmo detendo o poder sobre o objeto 

por estar no seu espaço museal , torna-se um elo entre esses dois espaços  

 Ao se iniciar a pesquisa o intuito foi de conhecer um pouco dessa história, 

identificando, pesquisando e descobrindo através de reportagens da época, arquivos e 

depoimentos uma descrição dos acontecimentos que culminaram na a apreensão desses 

objetos. Buscar respostas, pensar nos moldes museológicos e antropológico o sentido da 

representação desse objeto, enquanto exposto dentro do museu.   Analisar o percurso e o 
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deslocamento de objetos da coleção xangô do Museu do Estado de Pernambuco 

contemplado a sua trajetória de objetos de culto nos terreiros á sua chegada ao museu e 

permanência. 

Apresentar um histórico sobre como esses objetos surgem na coleção xangó do 

Museu do Estado de Pernambuco; Identificar os objetos da coleção que podem fornecer 

informações sobre a utilização nos terreiros de xangô; objetos esses como por exemplo: 

duas placas que estão expostas no museu e que são fontes de informação que mostram a 

localização de alguns terreiros. Selecionar X objetos para uma análise sobre os 

deslocamentos e os processos de patrimonialização ou musealização  

 

CAPÍTULO 1 

Escritos sobre os Xangó de Pernambucano 

Autores tais como: René Ribeiro, Roger Bastide entre outros tiveram em seus livros e 

artigos publicados, assuntos relacionados a pesquisa a ser desenvolvida, destacando 

principalmente particularidades das religiões de matrizes africanas bem como seus rituais, 

remetendo-se desde a vinda do povo africano ao Brasil de forma forçada e 

consequentemente com a sua chegada, foram na medida do possível preservando os seus 

costumes e suas crenças e rituais as suas divindades. 

René Ribeiro médico e mestre em antropologia já possuía interesse em falar sobre o 

assunto na sua trajetória acadêmica, contribuiu com a sua tese de mestrado, The 

Afrobraziliam Cult Groups of Recife –A study in Social Adjustement, em 1949 , ( Os grupos do 

grupo afro-brasileiro em Recife, um estudo de ajustamento social).  O autor desenvolve um 

estudo antropológico que contribui para o estudo da religião de matrizes africanas e no 

Xangô do Recife fazendo um registro não só escrito detalhando desses rituais, bem como 

registro fotográfico dos rituais que aconteceram na época que é de suma importância para 

entender o funcionamento desse sistema religioso construindo uma base para se aprofundar 

na pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Segundo René Ribeiro (2014) e a Antropologia dos Cultos Afro-Brasileiros , conforme 

a organizadora  ( RIBEIRO,2014 p. 68, 69),   

 

O toque, ou festival público com danças e cânticos ao som de tambores especiais, 
coroados por possessões as vezes de grande efeito dramático, desenrola-se num 
clima emocional completamente diferente do que prevalece durante os sacrifícios 
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e rituais privados que geralmente precedem essa cerimonia. Do toque dizia-nos 
certo sacerdote que serve para “ trazer os orisha para brincar “. Antes de iniciar um 
toque tira-se geralmente o ebo dos sacrifícios da véspera ou da manhã desse dia e 
ouvido o “recado” dos portadores (que augura tranquilidade e segurança ou a boa 
vontade do orisha ou bom encaminhamento da “carga “ mágica a ele adstrita) 
dirigem-se os músicos ao pegi donde retiram os tambores a serem usados para 
ocasião.  

 

O autor já cita algo relacionado aos rituais e dá uma explicação bem didática da 

importância do objeto dentro dos rituais, essa representação do Ilu dentro do ritual de 

Xangó, mostra o quanto é importante a sua atuação em rituais sagrados, até porque o 

próprio tambor é reconhecido como algo a ser cuidado e protegido dentro do terreiro. 

Utilizar René Ribeiro como uma das fontes principais é a importância da sua obra nos 

estudos voltados no terreiro dos cultos africanos em que ele procura explicar todo o 

processo de rituais que mantém uma etnografia atual ao expressar os rituais de Xangô no 

Recife palco dos acontecimentos que envolve o estudo do objeto.  

Bem como Roger Bastide, realizou diversas pesquisas de terreiro e de ter participado 

pessoalmente em experiências religiosas, proporciona a possibilidade de observar de perto 

realidades diferentes faz com que possamos entender o funcionamento dos rituais 

religiosos, na visão de antropólogo, sua obra contribui no estudo das relações que se 

estabelecem entre o cristianismo e a religião de matrizes áfricas no qual o sincretismo 

religioso está presente em seus rituais, a descrição desses rituais observados pelo autor:  

transe, candomblé nagô, candomblés de caboclo, macumba, messianismo, poesia, arte, 

literatura, relações raciais, movimentos negros, e outros temas atravessam seus escritos. 

Sua obra busca esse encontro com elementos, por vezes considerados irracionais, como a 

religião, a magia, a poesia, a arte, e constrói propostas metodológicas e formas de narrativa 

adaptadas a esse encontro. 

A autora Zuleica Dantas nos remete não só aos objetos mas ao próprio 

acontecimento com relação a perseguição e apreensão desses objetos e a tese da 

historiadora Zuleica Dantas Pereira Campos , (O COMBATE AO CATIMBÓ: PRÁTICAS 

REPRESSIVAS ÀS RELIGIÕES AFRO UMBANDISTAS NOS ANOS TRINTA E QUARENTA), 

estudiosa no assunto que envolve religiões de matrizes africanas ela escreveu vários artigos 

que conta a história do povo negro perseguido pela polícia tendo como pano de fundo a 

intolerância , a religião de matrizes africanas  
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Em sua tese, encontramos uma descrição dos fatos acorridos em ordem cronológica 

que levou a entender esse processo de perseguição com a religião e o objeto.   Em sua 

pesquisa nos deparamos com um artigo intitulado A POLICIA NO ESTADO NOVO 

COMBATENDO O CATIMBÓ, publicado na Revista Brasileira de História das Religiões, ano I , 

N 3 Jun , 2009 logo no início do texto  temos a seguinte frase:  

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é analisar as estratégias de perseguição e repressão, 
por parte do aparato policial, às religiões afro-umbandistas através da propaganda 
veiculada pela imprensa, particularmente o jornal Folha da Manhã, no período de 
1937 a 1945. Nosso estudo também analisa a documentação registrada na 
Secretaria de Segurança Pública (SSP), através do trabalho policial da DOPS 
(Delegacia de Ordem Política e Social). ( CAMPUS, 2009,P.301). 

 

Percebe-se que a autora explana de maneira clara como as religiões tiveram uma 

perseguição ferrenha durante este período e que não só os poderosos da época, diga-se de 

passagem, o governo, políticos e religiosos construíram um pensamento racista e 

preconceituoso que levou a comunicar em perseguição e prisões tanto das pessoas que 

praticavam a religião bem como seus objetos sagrados de culto.   

 

Fotografia acervo Museu do Estado de Pernambuco, 1938 
 

 

 

Em sua pesquisa Miriam Sepúlveda Santos, doutora em sociologia, com sua narrativa 

museológica nos leva a pensar a importância da presença do negro dentro do museu 

representado pelo seus objetos e rituais, em seu artigo intitulado “ Entre troncos e 

atabaques: a representação dos negros nos museus brasileiros. A sua fala irá contribuir para 

pensar o objeto no contexto museológico dando um embasamento para analisar a questão 

do objeto, o negro por estar representado em vários museus do país, seus textos abordam 

temas relevantes para o estudo. 
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As questões vão surgindo em torno dessas perguntas que envolvem não só a religião 

mas o objetos que permeiam o seu cotidiano, no livro Coleção Culto Afro – Brasileiro – Um 

testemunho do Xangó Pernambuco Museu do Estado De Pernambuco de Raul Lody, o leitor 

ira deparasse com as coleções vindas das delegacias oriundas dos terreiros do Recife e de 

sua periferia , chegam ao museu e tem como seu guardião o acervo que irá revelar através 

dos objetos o testemunho que eles representam nesses contexto histórico que envolve 

esses objetos . O autor Raul Lody faz um trabalho importante de catalogação desses objetos, 

transformado em livro, mas que na sua organização fica abertas algumas lacunas e que surge 

a necessidade de mais pesquisas na procura de repostas e identificação desses objetos. No 

seu texto A coleção enquanto testemunho do Xangó Pernambuco no início tem-se a 

seguinte informação: 

 

Reunindo 307 peças em madeira, tecido, folhas-de-flandres, ferro, cerâmica, gesso, 
couro, palitos de dendezeiro, cabaças, chifres, conchas, cascos de tartaruga, entre 
outros tipos de materiais , temos a coleção Culto Afro-Brasileiro – Um testemunho 
de Xangó Pernambucano , acervo que revela técnicas , formas , usos e, 
principalmente ,a marca determinante do estilo de culto desenvolvido nos terreiros 
do Recife, na época em que tantos objetos foram tomados dos seus espaços 
sagrados pela repressão policial, na década de quarenta. (LODY,1983, P.15) 

 

Percebe-se que mesmo esses objetos estarem hoje fazendo parte do acervo Museu 

do Estado Pernambuco como seu “guardião “ há na fala do autor um sentimento de revolta 

diante da situação em que esses objetos foram parar dentro do museu. A questão da 

musealização do objeto nos leva a pensar em que lugar de fato ele deveria estar. Encontra-

se nesse livro um apanhando de informações que pode levar o mapeamento da vida desses 

objetos.  Em seu livro O negro no Museu Brasileiro Construindo Identidade (LODY,2005, P.47 

:60) ele dedica um capítulo intitulado Xangó Pernambucano no museu do Estado em que 

mostra de forma mais precisa a representação dos objetos dentro do espaço museal , 

inserindo um diálogo entre o objeto e o museu em quanto representação social do  

indivíduo que frequenta o museu e sua percepção diante do que está exposto, algo que leva 

a reflexão e questionamentos . 

 

 

 

 



887 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

ILUS acervo museu do estado de Pernambuco 
 

 

Foto Manoel Neto . 

 

Em o Turista Aprendiz ( ANDRADE, 2015) nas suas pesquisas de campo Mario de 

Andrade, narra o seu dia a dia através de um diário , ao  passar em terra Pernambucanas se 

aproveita da situação ao ser recebidos por autoridades Pernambucanas , visita a delegacia 

onde se encontra os objetos do terreiros de Xangó apreendidos, e se apossa de vários 

objetos ,inclusive os tambores ILUS que hoje se encontram no Centro Cultural São Paulo.  

Segundo informação coletada na página do Museu da Abolição (MAB), Recentemente 

o Museu Afrodigital e o Museu da Abolição (MAB) apresentam a exposição “Repatriação 

Digital do Acervo Confiscado de Terreiros” em parceria com o Centro Cultural São Paulo – 

CCSP, composta por fotografias digitais dos objetos de terreiros do Recife que foram 

confiscados pela polícia na década de 1930, durante as perseguições às religiões de matriz 

africana. O conjunto destes objetos foi cedido pelas autoridades policiais à Missão de 

Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade, durante sua passagem pelo Recife em 1938, e hoje 

se encontra sob a guarda do CCSP. Esta exposição é o resultado do projeto Repatriação 

Digital do Acervo Afro-Pernambucano Sob a Guarda do Centro Cultural São Paulo, financiado 

com recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco – Funcultura. 
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Fotos ILUS da coleção do Museu CCSP Centro Cultural de São Paulo – Imagem copiada do site da exposição 
virtual museu afro digital.  

 

Podemos observar que esses ILUS tem ligação com os ILUS do museu do estado de 

Pernambuco, é bem provável que pertenceram aos mesmos terreiros o qual pertenceu os 

que estão aqui em Pernambuco , seria necessário uma análise maior para afirmar cem por 

cento, mas as semelhanças são muitos diante da forma e o material utilizado. Mario de 

Andrade se apossa de algo que não lhe pertence e que ao se apoderar desses objetos, deixa 

órfão vários terreiros do Xangó de Pernambuco, parte de sua identidade é levada, sem 

nunca ter voltado ao seu lugar de origem. É de suma importância entender essa relação do 

objeto, fora do seu espaço sagrado indo parar em outro estado, dificultando que os seus 

admiradores que vivem aqui no estado de Pernambuco sejam impedidos de usufruir do 

objeto enquanto propriedade do museu.  

Em Cultura Afro-descendente no Recife: Maracatus, valentes e catimbós. ( LIMA, 

2007, GUILLEN, 2007.  Em seu artigo intitulado Catimbó: saberes e práticas em circulação no 

nordeste dos anos 1930-1940., (GUILLEN,2007, P.203 :204) .A autora cita um fato ocorrido 

na década de 40, em pleno estado  novo que diz o seguinte:  

 

De ordem do Dr. José Francisco, delegado de Vigilância Geral e Costumes ,o 
comissário ldelfonso Vasconcellos, acompanhado dos investigadores 242,274, 
cercou, hotem, à tarde, na estrada do Remédios, a casa do catimbozeiro Manoel 
Viera de Mello, que se diz carroceiro effectuando a sua prisão e da sua mulher, que 
desde muito vinham explorando os incautos, fazendo sessões de baixa magia. Por 
ocasião da delligencia a polícia appenhendeu dois punhaes, duas facas  “peixeiras” , 
uma foice e dois caixões, contendo grande quantidade de nickeis, pratas e algumas 
cédulas. Folha da Manhã, Recife: Edição matutina, 20 de setembro de 1940,p.7.  

 

Percebe-se uma perseguição as religiões de matrizes africanas, a autora faz um relato 

em que mostra a apreensão de objetos utilizados em rituais bem como a intolerância 

religiosa. Em seu livro O povo Xambá Resiste 80 anos da repressão aos terreiros em 
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Pernambuco (ALVES, 2018) a autora conta a história do terreiro de Xambá e entre textos 

narra vários fatos importantes que marcaram este acontecimento que acaba citando os 

objetos estudados. O objeto vai estar presente em sua narrativa no qual o registro sobre a 

perseguição as religiões de matrizes africanas. Em sua contracapa a autora deixa a 

mensagem que a história contada pelos que viveram os fatos, pelos que trazem na memória 

e na pele as marcas das muitas dores sofridas em 80 anos de repressão, pela proibição de 

viver sua religiosidade, pela proibição de cultuar seus deuses, pela proibição de expressar 

sua liberdade.  

É, principalmente, a história de resistência e das conquistas da nova geração de 

xambazeiros.  Observa-se um registro de fatos e de memória que irá preservar fatos 

ocorridos e de importância para compreensão dos acontecimentos que atingem 

diretamente o objeto de estudo, essa perseguição na narrativa é importante pois contribui 

para melhor conhecimento dos fatos ocorridos.  

 Na museologia encontramos textos que tratam da questão do museu desde os seus 

conceitos a pensar o objeto dentro da perspectiva museológica, em seu livro Museu e 

Museologia (Poulot, 2013), tem uma narrativa muito importante quando se trata da 

definição de museu, bem como a sua importância dentro da questão objeto e museu. De 

acordo com POULOT, (2013, p.12)  

                           

O museu parece estar fadado a contribuir para emergência de um interesse comum 
no âmago do espaço, público; ele exerce, de fato, uma hegemonia em termos de 
coleções, assim como de reflexão coletiva a propósito do patrimônio, do ponto de 
vista tanto da filiação e identidade, quando da experiência relativa a alteridade. Em 
particular, a nova cultura museal nutre uma reflexão sobre a memória, seu 
trabalho suas ambivalências e seus paradoxos, até mesmo sobre os recursos que 
ela oferece em face de abjeção histórica.  

 

O autor mostra questionamentos a serem pensados e dialogados no decorrer do 

tema abordado na monografia, será que de fato o espaço museal contribui para uma 

interação entre seu visitante e os objetos expostos? São questionamentos a serem 

debatidos e pensados, pois nem sempre essa hegemonia em termos de coleção 

correspondem as expectativas de quem o visita. A reação muitas vezes ao ver um objeto 

exposto em uma vitrina de um museu , causa angustia a que o observa.  

Em Memória e Patrimônio ensaios contemporâneos ( ABREU, 2009, CHAGAS 2009, 

uma obra de suma importância para museologia os autores trazem artigos que nos leva a 
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pensar a questão do patrimônio e sua importância dentro do museu. Em um dos artigos vale 

destacar o texto o Patrimônio como categoria de pensamento (GONÇALVES, 2003, P.27) em 

que o autor cita a seguinte parágrafo:  

 

A noção de patrimônio confunde-se com a de propriedade. A literatura etnógrafica 
está repleta de exemplos de culturas, nas quais os bens materiais não são 
classificados como objetos separados dos seus proprietários. Esses bens, por sua 
vez, nem sempre têm atributos estritamente utilitários. Em muitos casos, servem a 
propósito práticos, mas carregam, ao mesmo tempo, significados mágico religiosos 
e sócias. Configuram aquilo que Marcel Mauss (1974) denominou “fatos sociais 
totais “ . Tais bens são, simultaneamente, de natureza, econômicas, moral, 
religiosa, mágica, politica, jurídica, estética, psicológica e fisiológica. Constituem de 
certo modo, extensões morais de seus proprietários, e estes, por sua vez, são 
partes inseparáveis de totalidades sociais e cósmicas que transcendem sua 

condição de indivíduos.  
 

A importância deste material contribui para um melhor entendimento do objeto 

enquanto propriedade dentro do museu e fora dele, são duas formas de se pensar o quanto 

a retirada de algo do seu espaço de origem e ao mesmo tempo ganha a categoria de 

patrimônio. Apresentadas a questões dos múltiplos escritos sobre o assunto percebe-se o 

quanto é importante esta pesquisa para melhor elucidar os acontecimentos que seguem 

adiante na busca por respostas e ao mesmo tempo pensar o objeto enquanto arquivo 

dentro do museu. 

 

CAPITULO 2 

Ilus de terreiro a objeto de crime e peças de museus. 

Quando começamos a procurar respostas para algo que aconteceu, nos deparamos 

muitas vezes com uma narrativa em que os acontecimentos que levaram os objeto dos 

terreiros de Xangô , que foram parar no museu , há um caminho doloroso que sofreram as 

religiões de matrizes africanas, ter a sua religião perseguida e não respeitada causou um 

grande estrago histórico no período em que houve essa perseguição e a  apreensão dos seus 

objetos sagrados, o próprio Babalorixá Manoel Papai do Terreiro do Pai Adão em sua 

entrevista concedida ao Professor Doutor Renato Athias Coordenador do NEPE ( Núcleo  de 

Estudos e pesquisas sobre Etnicidade) o qual participei como pesquisador, mostra um 

depoimento em que o entrevistado conta um pouco de como surgiu o terreiro e em sua 

narrativa, cita fatos importantes sobre a sua religião e os acontecimentos da época em que 
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houve a perseguição religiosa, são memorias passadas , que hoje estão presente, visto de 

outra forma na qual as religiões de matrizes africanas continuam sendo perseguidas. 

Conforme narrado em entrevista é importante citar alguns trechos relacionados a pesquisa, 

que elucida os fatos ocorridos na época. O Babalorixá Manoel Papai inicia com uma 

introdução de como surgiu o Xangô de Pernambuco que diz o seguinte:  

Vamos falar um pouco dessa estrutura do xangô de Pernambuco, Pernambuco 

começou com o sitio do pai Adão, com a vinda para Pernambuco de Ifá Tinuké uma negra 

que veio da cidade de Oio , criou em  água Fria  um terreiro  Obá e Odé, com ela vieram 

outros negros, esse terreiro continua de pé contando uma história bonita e falando em 

ioruba ainda. Mais o Xangô de Pernambuco não é somente o terreiro do Pai Adão, algumas 

casas antigos como O loboJó que era Eustáquio Gomes de Almeida, filho de Obaluaê, com 

um terreiro na Campina do Barreto na rua do Dendê, 414 , este homem foi muito 

importante na história do Gegê de Pernambuco.  Era filho de um homem que se dizia filho 

de Santo de Bomboché, ainda hoje Bomboché é o Egum  mais invocado no Brasil.  

A trajetória mostra um embrião a ser formado que irá resultar na criação dos 

terreiros de Xangô em Pernambuco a vinda desse povo deu inicio a uma reunião de pessoas 

que passaram de forma organizada a cultuar seus orixás. (RIBEIRO, 2016, P.79 , Revista do 

APEJE) o autor cita a seguinte parágrafo:  

 

Com a expansão da cidade e o refluxo da população pobre para a periferia de área 
urbana é nos bairros mais afastados que se vão encontrar as casas de cultos 
arroladas em 1934- cinco no fundão quatro em C Grande, duas na encruzilhada e 
Arruda, Aguar Fria , Tegipió e o Pina contando cada qual com uma apenas. A maior 
parte desses grupos admitiam sincretismo. 

 

Forma-se uma comunidade voltada ao culto religioso do Xangô, o sincretismo está 

presente, como uma forma de se proteger das perseguições religiosas presentes nesses 

espaços que vivem em tensão constante pondo em risco a sua liberdade de culto aos seus 

deuses e aos seus rituais. No decorrer da entrevista outros fatos importantes vão surgindo 

que relatados por sua memória traz a tona relatos de uma perseguição. 

O que é que foi essa perseguição em Pernambuco? Foi um momento doloroso que eu 

não sei se hoje, a polícia tinha coragem de entrar nos terreiros pra fazer o que fizeram, 

invadiam os terreiros, batiam nas pessoas, levavam os apetrechos, eu chamo isso assalto, 
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roubo, porque foi isso que a polícia da época fez. Hoje o negro é consciente do seu papel, 

hoje o povo de terreiro respeita para ser respeitado.  

O que salvou em parte os terreiros de Pernambuco?  Por incrível que pareça a Igreja 

Católica, faz parte desse momento, os terreiros para sobreviver eram obrigados a rezar 

ladainhas para Nossa Senhora, para Santo Antônio, festas de São João, todo um ritual 

católico dentro dos terreiros. Um grupo de pessoas de roupas de santo azul e branca na 

frente de um altar cantando pra Nossa Senhora, em latim, em latim ficavam lá cantando pra 

Nossa Senhora , as senhoras, negros, brancos e quando acabaram de cantar a última reza, a 

Deus o mãe de bondade senhor do Bomfim adeus, o Ilú tocou e cantaram pra Exú, na 

mesma hora as mulheres que estavam no altar saíram e formaram a Gira e os Ogans 

tocavam, elas estavam cantando em latim, passaram a cantar em iorubá.  

O sitio do Pai Adão por exemplo tinha uma capela, houve perseguição também ao 

sitio do Pai Adão, só que eles tiraram o que era mais de precioso de dentro do Pegí e 

entregaram a natureza, mas esta lá dentro do sitio, esta lá dentro da terra um ´pé de iroco 

que é oco  no meio e ali foi colocado tudo aquilo que veio de África, que Fatinoqué deixou, 

nos zelamos pelo pé de iroco, oramos e chamamos dali um espaço sagrado. Em outros 

terreiros como o pátio do terço uma casa tradicional do Xangô do Recife, sediou-se lá na 

casa de Sinhá e Aia as duas velhas importantes do Nagô de Pernambuco também, no mês de 

outubro elas faziam uma festa para dar comida aos orixás, orixás que viviam trancados 

dentro de um móvel de madeira e só saiam em outubro, esses eram fechados e trancados 

para que os policiais não entrassem e não  levassem tudo, então era apenas um móvel cheio 

de taças de vidros de bibelôs . E tem uma coisa mais engraçada nessa estória, alguns 

políticos participavam dessa festa deste almoço que era o encerramento, para os políticos 

eles estavam comendo a comida que foi feita para o banquete, quando na realidade eles 

estavam comendo os restos de Exu, de Iemanjá, o  peguire de Xangô e outras comidas da 

culinária africana. Estas eram umas das marcas da história do negro em Pernambuco através 

do terreiro de candomblé, toda riqueza que saiu daqui a única coisa que Pernambuco ficou 

está aqui nessa casa, esses apetrechos, os oches , as ferramentas de Ogum, de Ode , 

Obaluaê , os apetrechos de Naná, os xeres de Xangô, as louças de Oxalá, de Iansã estão aqui.  

Nessa narrativa existem fatos históricos contados através da visão de um pai de santo 

em que mostra o quanto lutaram para manter viva a sua religião, mesmo diante das 

perseguições ao terreiros de Xangô, os objetos estão presentes em sua narrativa e mostra de 
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fato a sua importância dentro de seus rituais , seja os ILUS que sempre estão presentes em 

seus rituais, sejam os outros objetos descritos. Os ILUS possuem uma representação e 

presença muito forte, os Ogans estão sempre presente nesse espaço ritualístico, em seu 

artigo intitulado A função mágica dos tambores na Revista do APEJE ano 1 n.1 abr/maio/jun 

2016 ( VALENTE,2016, P,99), ele descreve o seguinte: 

 

 O tambor é o principal instrumento musical da orquestra do Xangô . Sua música é, 
nas religiões africanas, um traço mágico de ligação entre criaturas humanas, frágeis 
e mortais, e as divindades invisíveis, poderosas e eternas. Espécie de meio de 
comunicação entre o mundo terreno em que vivemos e o mundo celestial dos 
orixás  

 

Essa comunicação está presente o tempo todo nos rituais do xangô, esses tambores 

contam uma história de luta, perseguição e resistência e esse objeto representa toda uma 

trajetória dentro do seu espaço não museu e sim espaço sagrado em seu lugar de origem.  

Diante da entrevista fica claro que os fatos correspondem a um acontecimento que 

resultou em um rompimento forçado dos seus objetos sagrados, pois terreiros tiveram que 

lutar para permanecer praticando a sua religião, adaptando-se a uma nova situação criada 

pela perseguição que acarretou em perdas dos seus objetos sagrados. A década de trinta e 

quarenta foi um marco no rompimento nas práticas religiosas vividas por esse povo.  

 

Perseguição a religião e ao objeto 

Pensando no que foi escrito em sua tese a historiadora Zuleica Dantas Pereira 

Campos, (O COMBATE AO CATIMBÓ: PRÁTICAS REPRESSIVAS ÀS RELIGIÕES AFRO 

UMBANDISTAS NOS ANOS TRINTA E QUARENTA), a narrativa com os fatos ocorridos, nos 

remete ao presente , em que o passado retorna das profundezas de um tempo sombrio e se 

estabelece nos tempos atuais. Engana-se quem pensa que a perseguição aos terreiros de 

Xangô só ocorreu entre 1938 e 1945, essa aversão aos cultos remete a 1920 em que os 

terreiros deveriam pedir autorização para funcionar. Essa pratica de repressão não foi 

passageira durou muito tempo, trazendo sérios problemas as religiões de matrizes africanas.   

Quando paramos para analisar o sistema de dominação de um povo sobre outro 

estão sempre utilizando como justificativa que algo que venha tornar algo desconhecido 

como coisa demoníaca, o dominador sempre usa desse artificio para perseguir, um discurso 

na maioria das vezes político, social e religioso que com suas experiencias, tentam provar 
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aos que não fazem parte da religião de matriz africana que estas ações são necessárias para 

que o “mal de Xango” não se espalhe . Foi com esse discurso que várias pessoas da política e 

sociedade pernambucana, criaram uma santa aquisição, para perseguição aos terreiros de 

Xangô.  São fatos históricos registrados na memória e escritos de jornais da época que na 

década de 30 precisamente teve de fato uma explosão de perseguições e apreensão de 

objetos sagrados.  

Em seu artigo publicado Revista de Teologia e Ciências da Religião de, 2015 - 

unicap.br, temos uma narrativa que resume um pouco dessa história. 

 

O chicote da década de 1930 
 
A construção de um discurso justificatório é processual e pode perpassar décadas, 

atravessar séculos. O que explodiu na década de 1930 é um desses. Depois da Lei Áurea que, 

em 13 de maio de 1888, oficialmente, pôs fim ao sistema escravista no Brasil, os fazedores 

de leis colocaram no Código Penal de 1890, o primeiro republicano, artigos através dos quais 

se poderia “enquadrar as religiões dos negros, geralmente tidas como feitiçaria, bem como 

manifestações da religiosidade das camadas populares, agora potencialmente mais 

perigosas, por que engrossadas por milhões de negros livres” (DANTAS,1984). 

O Capítulo III do Código Penal de 1890 trata dos crimes contra a saúde pública. Nele, 

o art. 157 diz: 

 

Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismans e cartomancias 
para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis 
ou incurais, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade publica: Penas de prisão 
celullar por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 

 

Tem-se início um sistema criado para perseguir as religiões o qual cominara em algo 

mais abrangente esse tipo de acusação voltada a religião de matrizes africanas mostra 

quanto as pessoas não tem conhecimento do que é de fato o sentido da pratica religiosa. E 

com o passar do tempo surgiu uma figura icônica que ira ser o anjo e demônio nessa estória 

o médico e professor de Medicina Legal em Salvador Nina Rodrigues, com pensamento 

positivista seguidor do pensamento de Augusto Comte e do evolucionismo religioso de 

Edward Tylor, publica um estudo dos cultos afro-brasileiro em folhetins com o titulo o 
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animismo fetichista dos negros baianos, o qual mostra-se um texto racista, em seu artigo 

(DANTAS,1984). Destaca: 

 

Ao iniciar, na Bahia, no final do século passado, o estudo sobre as religiões dos 
negros. Nina Rodrigues, médico-psiquiatra e adepto do racismo, colocasse 
frontalmente contra a perseguição policial movida aos candomblés, 
perseguição que se fazia com base num Código Penal por ele considerado 
anacrônico, na medida em que colocava em pé de igualdade os crimes cometidos 
por brancos e negros, sem levar em conta a “Ciência” que apontava para a 
inferioridade das raças não-brancas. Isso, no seu entender, deveria atuar como um 
dos “modificadores de imputabilidade”, pois não se poderia julgar o negro do 
mesmo modo que o branco [...]. A ilegalidade das perseguições, segundo Nina 
Rodrigues, não decorreria apenas da forma arbitrária e violenta com que a polícia 
agia sobre os candomblés, mas também do fato de infringir a Constituição que, 
assentada em pressupostos de igualdade, assegurava liberdade de culto a todas as 
religiões, e o Candomblé, ou pelo menos, o Candomblé jeje-nagô, era verdadeira 
religião (DANTAS, 1984, s.p.) 

 

Eis que se mostra dos pesos e duas medidas no pensamento de Nina Rodrigues de 

um lado ele contesta essas perseguições, enquanto mostra-se racista ao diminuir e 

subestimar a inteligência das pessoas negras, por praticar uma religião vista como seita e 

coisa do demônio pela maioria das pessoas da época que compartilhavam com esse 

pensamento. Esse pensamento teve adeptos em Pernambuco através de um dos estudiosos 

da época o Sr. Ulysses Pernambucano, médico psiquiatra e discípulo de Nina Rodrigues, 

quando criou em 1931 o Serviço de Higiene Mental (SHM). Dando sequência a essa narrativa  

 

Em nome da Psicologia, os intelectuais tentavam libertar os cultos do controle 
policial, para submetê-los ao controle “cientifico”. Também a Antropologia agora, 
aparentemente descartada da feição biológica racista, continuava nesse diálogo 
através das categorias religião e magia. Estas assumem grande importância nesse 
diálogo entre a Lei e a Ciência, porque marcam as fronteiras do legal e do ilegal. 
[...]convém lembrar que, de conformidade com a interpretação de Nina Rodrigues 
e que se adequava à formação médico-psiquiátrica dos pesquisadores, a possessão 
era interpretada como uma síndrome patológica. Desse modo, o SHM era também 
um centro de estudos, onde os adeptos dos xangôs era submetidos a “rigorosa 
observação” e “exames mentais”, pretendendo-se por essa via estabelecer um 
“controle científico” sobre os cultos, controle que deveria substituir a ação da 
polícia (DANTAS, 1984, s.p.). 

 

O SHM (Serviço de Higiene Mental do Estado),  tem uma grande importância nos 

acontecimentos pois ira interferir na situação do Xangô praticado no Recife. Foi feito um 

acordo em que os terreiros poderiam realizar suas celebrações, no qual o Dr. Ulisses 

Pernambucano recebia convites para participar das festas, o mesmo confirmava a presença 
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e o departamento de diversões de polícia através de um pedido autorizava a abertura do 

terreiro. Só que nem tudo são flores nessa relação de morde e assopra, pois os terreiros 

sofreram perseguições e tiveram seus objetos confiscados.  

Em seu artigo Zuleica Dantas faz uma menção aos acontecimentos ocorridos na 

época, Some-se a isso a própria conjuntura política da primeira metade da década de 1930 

com a instalação do Estado Novo, sobretudo no Nordeste. Neste período, a atuação do 

Partido Comunista resultou em levantes que atingiu a região e alguns dos intelectuais 

envolvidos com os cultos de matriz africana, direta ou indiretamente, eram vistos com 

desconfiança pelo Governo. À época, era interventor de Pernambuco Agamenon Magalhães. 

Com a chegada da Congregação Mariana, 

 
 

[...] Estado e Igreja se juntaram numa caçada a todos aqueles que ameaçavam a 
ordem estabelecida. Dessa forma, ao objetivarem empreender uma caçada aos 
inimigos da Igreja, que automaticamente era considerados inimigos do Brasil, 
elegeram as religiões afro-brasileiras como uma das mais perigosas práticas 
anticatólicas na sua luta contra os “elementos dissolventes de nossa civilização” 
(CAMPOS, 2004, p. 249). 

 

A junção do estado novo e a igreja teve como resultado a caça as bruxas, o inferno 

astral das religiões de matrizes africanas se inicia, terreiros fechados, objetos destruídos e 

apreendidos pela polícia, deixando as pessoas seguidores e praticantes da religião 

apavorados, os praticantes de jurema e Xangô não tem liberdade para cultuar seus orixás 

eram denominadas  de seitas  e com isso tiveram que se reinventar para permanecerem 

cultuando e praticando seus rituais. Abaixo fotos que mostram parte desses objetos sendo 

apreendidos.  

 

 
Foto do arquivo do Museu do Estado de Pernambuco 
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CAPÍTULO 3 

O tambor entre o terreiro e o museu. 

Os ilus possuem vida própria dentro do terreiro de Xangô, eles são três tambores que 

se relacionam na iniciação de um toque. Em a função mágica dos tambores na Revista do 

APEJE ano 1 n.1 abr/maio/jun 2016 ( VALENTE,2016, P,101), ele descreve o seguinte: 

 

Há sempre três espécies desses membranófonos. Geralmente , um grande , um 
médio e um pequeno, chamados na Bahia, respectivamente de rum, rumpi e lé, por 
meio deles se faz a marcação do ritmo coreográfico. Ritmo que exibe grande 
riqueza de formas. As vezes se arrasta em movimentos lentos e cansados. O jogo 
dos pés , das mãos, cabeça, do corpo, e até fisionômicos, mostra-se calmo, sem 
transições violentas, ou, ao menos , mais discrepantes capazes de prender a 
atenção. Não tarda, porém, a se tornar mais apressado, mais gracioso, menos 
monótono, com bamboleios sensuais, gestos de expressão simbólica ou decorativa. 
Ou, mesmo acelerado com volteios vertiginosos, com gesticulações bruscas e 
violentas. Sob qualquer aspecto em que se manifestam as danças sagradas há 
sempre uma cadência e o ritmo não se perde nunca. Toda essa movimentação 
ritmada é comandada pelo som dos atabaques, e particularmente, pelas variações 
de sua cadência musical. 

 

Os Ilus representam o poder dentro dos espaço sagrado na prática do Xangó , as 

divindades não aparecem se não existir o toque aos orixás, ligação terrena com as 

divindades, segue um ritual iniciado pelo toque e nesse ritmo segue todo ritual dentro do 

terreiro. E segue a descrição desse instrumento tão especial. Conforme Valente (2016 

p,105),  

 
Os tambores de uso no Xangô são considerados objetos sagrados. Antes de 
funcionarem, quando novos, logo depois de fabricados, são submetidos à 
cerimônia que obedece a técnicas de rigorismo quase ortodoxo e que culmina, por 
vezes, no batismo de sangue, e que lhes confere o poder mágico de que ficam 
dotados. Quando terminam a festas e cerimonias religiosas, os tambores são 
guardados, com todo cuidado, carinhosamente, dentro dos pegis, que são relicários 
e santuários onde se conserva os objetos sagrados do Xangô..    

 

A primeira depende do campo de totalização Ao visitar o Terreiro de Xambá localizado na  

Rua Severina Paraíso da Silva,65 )Portão de Gelo - São Benedito - Olinda (PE)  ao ser recebido 

pelo o Sr. Hildo Leal da Rosa, historiador e membro do terreiro de Xambá , uma narrativa 

contada por uma pessoa mas jovem que trabalha no arquivo público de Pernambuco traz 

uma outra visão dos acontecimentos e a relação do objeto e o museu. Ele  descreve  um 

pouco sobre a perseguição religiosa que sofreram as religiões de matrizes africanas, e no 

desenrolar da conversa, ele falou sobre o funcionamento a importância dos Ilus dentro do 
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terreiro. Antes dos toques faziam louvação a igreja católica, colocavam as imagens dos 

santos católicos no centro, mas não incentivavam as pessoas a cultuar esses santos e sim o 

culto aos orixás.  

 Hildo conta que os Ilus dos rituais afro-brasileiros conversam o tempo inteiro. Cada 

toque guarda um determinado discurso, passa determinada mensagem, conta alguma 

história. Os ogan  tocadores dos tambores, nos rituais precisa conhecer o toque adequado 

para cada orixá, os toques tem sua particularidade então temos como exemplo: O ilú de 

Iansã (o popular “quebra-pratos”) é muito rápido e repicado, representando a agitação da 

senhora dos ventos, controladora de relâmpagos e tempestades. O alujá de Xangô é 

vigoroso e se caracteriza pelo constante dobrar do rum, o maior dos tambores, como a 

simbolizar os trovões que o grande orixá comanda. 

É importante lembrar que um xirê, a festa de candomblé, é o momento em que os 

orixás baixam nos corpos das iaôs para representar – através da dança, dos trajes e 

emblemas passagens de suas trajetórias míticas. Através da representação dramática, a 

comunidade se recorda do mito e dele tira um determinado modelo de conduta. As danças, 

ao contar histórias protagonizadas pelos orixás, servem de exemplo para os membros do 

grupo. Em suma, ritualiza-se o mito em música, coreografia, crença e arte, para que ele 

continue vivo para a comunidade, cumprindo assim sua função modelar, tudo isso sem a 

presença dos Ilus não seria possível a realização de todo esse ritual sagrado. 

Diante dessa breve explicação da importância do Ilu dentro das religiões de matrizes 

africanas, o objeto possui uma dimensão que vai além do ritual, ele representa o sagrado, o 

guia, o caminho que leva os praticantes do Xangô a ter um respeito por esse objeto. Todo 

objeto tem duas funções pensando a ideia dele dentro e fora do museu, uma que é de ser 

utilizado o outro de ser possuído. Segundo (BAUDRILLARD,1929-2007)  

 

pratica do mundo pelo individuo a outra um empreendimento de totalização 
abstrata realizada pelo individuo sem a participação do mundo. Estas duas funções 
acham-se na razão inversa uma da outra. Em última instância, o objeto 
estritamente pratico toma um estatuto social: é a máquina. Ao contrário o objeto 
puro, privado de função estritamente subjetivo: torna-se objeto de coleção.  

 

O que se percebe é que todo o processo do objeto ao ser retirado do seu lugar de 

origem o terreiro, toma outra dimensão, enquanto objeto dentro do museu, ao se tornar 

coleção serve de modelo a ser observado, protegido, “santificado” agora como algo a ser 
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comtemplado, estudado, preservado, sendo exposto diferente da sua utilidade original, 

agora já não pode ser tocado, ele foi silenciado no espaço que ele ocupa, as vezes o silencio 

é quebrado não com o seu toque, mas com  os passos e olhares curiosos dos que o visitam o 

museu.  

Quando se pensa em um objeto dentro do museu a museologia tem a ideia de 

preservar, em conceitos chaves de museologia pág. 57 temos a seguinte expressão:   

 

O processo de musealização não consiste meramente na transferência de um 
objeto para os limites físicos de um museu, como explica Zbynëk Stránský *1995+. 
Um objeto de museu não é somente um objeto em um museu. Por meio da 
mudança de contexto e do processo de seleção, de “thesaurização” e de 
apresentação, opera-se uma mudança do estatuto do objeto. Seja este um objeto 
de culto, um objeto utilitário ou de deleite, animal ou vegetal, ou mesmo algo que 
não seja claramente concebido como objeto, uma vez dentro do museu, assume o 
papel de evidência material ou imaterial do homem e do seu meio, e uma fonte de 
estudo e de exibição, adquirindo, assim, uma realidade cultural específica. 

 

Nem sempre o objeto separado do seu lugar de origem na intenção de ser estudado 

como algo que representa a realidade , terá de fato sua materialidade real, principalmente 

quando se trata de objetos sagrados, o objeto deixa de ser utilizado, tocado e ritualizado, 

apenas servira de testemunho de algo que aconteceu, ele foi separado do seu contexto, 

gerando uma perda de informação a qual muitas vezes ficara perdida para sempre. Esses 

objetos perderam sua identidade e tornaram-se apenas algo a ser comtemplado, objeto de 

fetiche do museu que muitas vezes não tem nem noção do significado do objeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado desta pesquisa não termina, apenas é um embrião que está crescendo a 

procura de respostas. Há necessidade de uma pesquisa aprofundada da história do objeto, 

perguntas foram feitas algumas tiveram respostas outras ficaram em silencio. Mas todo esse 

processo de perseguição gerou expectativas em torno do objeto e a quem de farto eles 

pertencem, por serem separados dos seus donos, mesmo protegido dentro do museu, eles 

continuam ligados aos seus antepassados. A violência sofrida se reverbera até os dias de 

hoje, violência essa perpetrada pelo estado ao povo de religião de matrizes africanas. 

Mesmo assim o Museu possibilita acesso a história e ao conhecimento de episódios que 

ocorreram, o qual não devem ser esquecidos, para que evitemos a repetição dessa mesma 
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narrativa. Sabemos que a história está se repetindo de uma outra forma, igrejas radicais 

pentecostais evangélicas estão destruindo terreiros na cidade do Rio de Janeiro e em outros 

locais, mas isso é uma outra história a ser contada. Cabe ao governo fazer valer a 

constituição e através de políticas públicas, faça com que o direito constitucional permita a 

liberdade de praticar a religião de matriz africana, sem que seja necessário termos de 

recorrer ao museu para conhecermos a história desse povo. A museologia está presente em 

todos os lugares sejam espaço interno no caso a instituição museu de visitação, seja seus 

espaços externos, permitindo que os terreiros contem a sua própria história através dos seus 

objetos. Os objetos que foram retirados a força dos seus espaços sagrados e salvaguardados, 

mostraram o quanto o preconceito e a perseguição as manifestações religiosas deixaram 

marcas. A pesquisa não termina há muitas respostas e caminhos a serem percorridos, 

mesmo assim o objeto continua vivo e presente dentro de um museu, de certa forma 

protegido, para que essa história não se apague de vez da memória daqueles que o 

conhecem. 
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FAZ FEIJÃO COM CARNE E DIZ QUE É FEIJOADA: UMA INCURSÃO PELAS ETNICIDADES 
EM FILHINHA DA FEIJOADA  

 
Vanessa Caroline Silva Santos314 

Danilo César Souza Pinto315 
 

Resumo 
Neste artigo, recorte da pesquisa de mestrado em fase de conclusão, refletimos sobre processos de 
etnicidades entre cozinheira e consumidores da feijoada de Filhinha – no Centro de Abastecimento 
Vicente Grillo, Jequié/BA. Analisamos a feijoada de forma geral enquanto ícone de nacionalidade, também 
comida votiva do orixá Ogum, e do contexto etnográfico, onde torna-se comida caseira, com sustança e 
consumida por quem aguenta, informando o processo que vai das etnicidades, comensalidades às 
relacionalidades.   
 
Palavras-chave: Etnicidades; Comensalidade; Relacionalidades; Feijoada; Comida caseira.; 
De(s)colonização do conhecimento.  
 

Introdução 

O campo de pesquisa de onde as posteriores reflexões surgem, chamado de 

Mercadão popularmente, tem em sua história a aglutinação de várias feiras, a 

sobreposição a um espaço cuja terra resguardava uma lagoa, segundo relatos orais de 

feirantes e, o mais importante, uma feijoada cuja fama transita por lá de boca em boca e 

também pela cidade: a feijoada de Dionília Gomes, Filhinha, em memória. Em sua 

sinuosa estrutura, como se inicia a etnografia da pesquisa, o Mercadão organiza uma 

série de nichos: são restaurantes e lanchonetes, com variado cardápio, um “shopping 

popular” com suas roupas, tênis, e etc, a feira livre com suas cores, seus sabores e as 

vozes das feirantes que transitam de canto a canto, parando em muitos pontos; pessoas 

que entram e saem por aquelas encruzilhadas, cuja principal via de acesso é a 

encruzilhada fêmea316 onde se situa o restaurante Filhinha da Feijoada. Foi ali que dei de 

cara com a saliência e sedução do caldeirão cozinhando feijoada do lado de fora do 

estabelecimento, com a mulher que séria mexia aquele caldeirão como se estivesse 

envolvida numa velha e complexa alquimia.  

                                                      

314
Licenciada em Letras (UESB). Mestranda em Relações Étnicas e contemporaneidade (PPGREC-UESB). 

Bolsista CAPES. 
315

 Antropólogo. Doutor em Antropologia Social pela UFSCAR. Professor Adjunto de Antropologia Social da 
UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
316

Chama-se encruzilhada fêmea o entroncamento entre três caminhos o que a difere da encruzilhada 
macho, cujos caminhos são quatro. 



904 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Entretanto, a feijoada possui também uma história que precisa ser contada. 

Ícone de identidade nacional, essa iguaria figura nas análises antropológicas como 

representante de uma ideia de nacionalidade, e é, inclusive, fora do Brasil que a 

rotulação irá funcionar ao extremo, como menciona Santos (2008). Há portanto 

levantadas na pesquisa, três contextualizações da feijoada: comida votiva (feijoada de 

Ogum317), comida étnica (soul food nos estados unidos ou comida “de escravos”) ou 

ícone de identidade nacional em Brasil. O terceiro sentido, ou a configuração atribuída 

pela participante e colaboradora de pesquisa, designa à feijoada o rótulo de comida 

caseira, comida carregada, de sustança, estando entre as comidas grosseiras, o que 

diferente das outras contextualizações faria parte do dia a dia, e não está presente 

apenas nos momentos de celebração e nem apenas na mesa da elite cercada pelo 

samba. Num quadro que dá conta da situacionalidade e contextualização da feijoada e 

de forma sintética, então, teríamos o agenciamento da feijoada junto à reivindicação da 

representatividade para obtenção de capital simbólico frente ao Estado exemplificada 

na feijoada do Quilombo da Machadinha318; a feijoada enquanto evento/comida junto 

ao samba319; Legado africano da diáspora na contemporaneidade expresso na matriz 

mulher afro-brasileira como detentoras desse saber e tradição, o que podemos observar 

nos saberes e práticas de Alaíde do Feijão em Salvador320; Etnicidade e candomblé: a 

feijoada de Ogum do Orussalê, e a anual festividade do mesmo orixá no Ilê Axé Oluaye 

N’Lá (Jequié). Por último, o contexto em questão, a tradição e legado afro-jequieense 

presentes na configuração da feijoada enquanto comida caseira: Filhinha da Feijoada 50 

anos de tradição. 

Como poderemos observar, apesar de mantidos os rótulos tradicionais, o 

processo em torno da feijoada de Filhinha e Nilzete Gomes vai informar a constituição 

                                                      
317

 Ver Jesus (2012). 
318

 Sobre esse contexto, ver o trabalho de Souza (2017).  
319

 Ver Ferreira (2017). 
320

É de conhecimento da pesquisadora apenas uma série de reportagens em sites e vídeos na plataforma 
do YouTube que se dedicam a narrar a vida de Alaíde, entretanto, não foi encontrada pesquisa profunda 
sobre a mesma. Ainda assim, considera-se salutar a própria narratividade de Alaíde nos vídeos 
encontrados como fonte e referencial para aqui citá-la. 
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de um processo de devir de etnicidades321, quer seja a possível superação de uma 

identidade nacional exo-definida e fonte do mito de democracia racial322, quer seja 

também seu status enquanto uma iguaria que vendida nas ruas será rotulada de comida 

caseira pela principal interlocutora da pesquisa. Ao mesmo tempo, desdobra-se o 

processo de etnicidades em devir para compreender as relacionalidades presentes, 

posto que há parentescos construídos em torno da feijoada, mas não apenas em termos 

genéticos. As relacionalidades informadas estão extrapolando o caráter consanguíneo 

do parentesco (MACHADO, 2015).  

Entre as reflexões feitas no percurso da pesquisa, entendendo as encruzilhadas 

teóricas e metodológicas oferecidas, aponta-se, sobretudo, para a necessidade de 

investigação científica das imaterialidades dos sujeitos que produzem as iguarias em 

suas respectivas culturas. Mais que atestar a originalidade da feijoada de Filhinha frente 

à outras, observou-se a necessidade de apontar para a de(s)colonização do 

conhecimento (MALDONADO-TORRES, 2008; KILOMBA, 2016323; JUNIOR, 2018) como 

procedimento capaz de trazer outros lugares de voz e fala para a ciência, pensando no 

produto final, a feijoada, não enquanto patrimônio nacional, mas como legado afro-

jequieense cuja tradição é cercada de saberes e segredos enunciados e mantidos através 

da constituição das etnicidades em devir e suas relacionalidades.  

 

Feijoada(s) versus identidade nacional: revisitando mitos 

O Brasil buscou, a partir da construção de uma ideia de identidade nacional, 

diferenciar-se das outras nações, constituindo-a num cadinho de raças. Entretanto, 

apagou a diversidade existente dos grupos étnicos, elegeu o samba e a feijoada como 

ícones de identidade e nacionalidade a partir da propaganda para fora, em novas e 

                                                      
321
Achille Mbembe (2014) faz referência a um processo de “devir negro” no mundo que seria algo como o 

ressurgimento de uma identidade negra impregnando outras culturas em torno do Atlântico. Chamo de devir de 
etnicidades o processo de caracterização das identidades não mais de forma essencializada, como acontece após o 
Renascimento Negro e as lutas por direitos, os movimentos negros de afirmação, que ora batem de frente com os 
estereótipos negativos do negro, sua criminalização, ora também engessam processos de pertencimento. Neste 
trabalho, percebe-se que as etnicidades acumulam processualmente para o desmistificar de identidades já 
constituídas e questionadas.  
322

Como nos ajuda a pensar Munanga (1999), no Brasil buscou-se concretizar aos anseios de uma elite o ideal de uma 
identidade, onde prevalecia a branquitude em termos de poder. Para a constituição deste mito, as imagens 
produzidas do país, até mesmo as textuais, procuraram passar uma falsa simetria das relações, um país sem conflitos 
raciais e étnicos, e a caracterização folclorizada e estereotipada dos grupos étnicos ameríndios e africanos.  
323

 Grada Kilomba, “Descolonizando o conhecimento” (Palestra), Instituto Goethe, São Paulo (SP), março, 2016.  
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comerciais. Uma digressão histórica mostra a perseguição feita ao samba e aos 

capoeiras, “vadios”, onde um código jurídico específico operava sobre a população 

“negra”324, e nesse contingente encontram-se as trabalhadoras de ganho. Munanga 

(1999) alertara para o fato do Brasil ter procurado construir uma ideia de nação e de 

identidade a partir de mecanismos eugenistas, o que deu origem ao mito da democracia 

racial, amalgamando as raças originárias, exaltando uma convivência harmoniosa falsa, e 

de cujos grupos étnicos, produtores de cultura, são expropriadas e convertidas em 

símbolos de nacionalidade pelas elites (p. 80) ou tornando-se totens lucrativos 

(CARNEIRO, 2009). Foi, por isso, bastante profícua para os fins políticos que se almejava 

na primeira metade do século XX, a fertilidade ideológica das ideias de Gilberto Freyre 

na mentalidade brasileira. As iguarias afro-brasileiras, entre elas a feijoada, comida “de 

escravos”, como passou a ser rotulada, que sempre foi vendida nas ruas e botecos, teve 

nos noticiários impressos notas de saúde pública condenando seu consumo e 

comensais, sendo perseguida juntamente com o samba (CORREIA, 2009; FERREIRA, 

2017)325. Assim, as assimetrias raciais e étnicas sob esse manto citado escondem sua 

verdadeira utilidade: dizer quais práticas e a partir de quais sujeitos devem tomar força 

de verdade e origem. Se a comida era de baixo nível, quem a comia e fazia também era 

entendido da mesma forma. Eis o ponto onde se situa a rotulação crescente da feijoada 

como comida de escravo e atrelada a males. Em Freyre, algumas de suas máximas sobre 

a alimentação na senzala, açucaradas pelo colorido otimista e tropical de suas falácias 

tiveram grande reverberação a ponto de ainda hoje ser coro entre consumidores e 

fazedores de feijoada, fazendo parte de um saber local e de sensos comuns. Além disso, 

a retórica de feijoada como comida “pesada”, “carregada” e de “sustança” também vai 

adentrar outro nicho étnico, o terreiro de candomblé, quando a feijoada vira comida 

votiva do orixá Ogum326.  O debate sobre raça quando se distancia da biologia, acentua 

as noções de etnia, dos grupos étnicos e suas etnicidades. Nesse ponto, a tese de 

                                                      
324

 Ver Flauzina (2012). 
325

 “*...+ assim como o samba, a feijoada teria sido reprimida até meados da década de 1930, quando 
ambos teriam sido apropriados pela elite branca como uma jogada política que buscava uma forma de 
dominação, ainda que disfarçada com outro nome (CARNEIRO, 2005)” (p. 61). 
326

 Embora aqui não se possa afirmar que não tenha sido o movimento contrário, dos terreiros para a 
sociedade. Esse processo de rotulação da feijoada pode ser observado na descrição feita por Raul Lody 
(1992) sobre a feijoada de Ogum. 
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“caldeirão das raças” e “democracia racial” a partir das falas de Freyre de que todos são 

iguais quando comem as mesmas comidas perde relevância, e a cultura dos grupos 

étnicos, até aquele momento vista como menor e pouco estudada em termos empíricos, 

passa do desprezo aos discursos de origem de um determinado item, à compreensão da 

dialética desses itens com outros grupos.  

Compreendendo as escolhas alimentares e a permanência de hábitos como 

culturais, a comensalidade é lida através das distinções e fronteiras precisas a partir das 

escolhas alimentares que fazem os comensais, escolhas que incluem critérios sobre 

aquilo que se pode e aguenta comer e aquilo que não; aquilo que é pago e que não 

pode ser devido às limitações financeiras; e, ainda, aquilo que são quizilas327. Maciel 

(2004) ao discutir comida vai defender que a feijoada, não sendo um simples arroz com 

feijão, é realmente agregadora, pois reúne para compartilhar, festejar, etc. Assim é que 

feijoada implica comensalidade e sendo ela um “prato-totem” (CONTRERAS, 2007 apud 

KASSICK, 2012) de “brasilidade”, evoca ancestralidade, tradição e pertencimento (AMON 

E MENASCHE, 2008, apud KASSICK, 2012), eis aí um exemplo da constituição de uma 

identidade nacional que escamoteava os conflitos entre os grupos étnicos em Brasil na 

metáfora da grande mistura.   

De item de identidade nacional, e outrora também soul food (FRY, 1975), a 

feijoada também pode ser comida étnica, entendendo, claro, os desdobramentos. Se 

étnicos são “os outros”, comer feijoada como comida étnica implica distanciamento 

cotidiano da mesma. Logo, justifica-se o rótulo de soul food dado pelos interlocutores 

afro-americanos, utilizado por Peter Fry em texto de 1975, argumento deixado de lado 

quando da publicação de outro trabalho de Fry, 25 anos depois, onde abandona a ideia 

dicotomizada de feijoada entre soul food (Estados Unidos) e comida ícone de 

nacionalidade (no Brasil), passando a obedecer a critérios embranquecidos para sua 

aceitação e eleição enquanto ícone de identidade nacional. A feijoada é um dos 

símbolos de etnicidade que foi no decorrer das construções discursivas sobre a 

nacionalidade e a identidade nacional convertida em símbolo da última. É um debate já 

bastante saturado, e irei aqui decantá-lo.  

                                                      
327

 Quizilas são interdições de ordem do comer e do beber, mas também de ações, aquilo que se pode ou não 
praticar, ambos por um período ou por uma vida toda. Ver Sousa Junior (2014). 
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Peter Fry (1975) é quem vai defender de maneira sintética, abrindo o campo para 

discussões posteriores, a categoria comida como étnica, sendo a feijoada parte da 

culinária ressignificada nas senzalas pelas pessoas trazidas ao Brasil em processo de 

diáspora forçada. No texto de 1975, no entanto, o autor vê como paralelas a feijoada 

"brasileira" e a feijoada, soul food, do gueto norte-americano, levando em conta que as 

duas sociedades em questão, tratando-se do racismo, possuem manobras diferentes: 

numa a segregação explícita, noutra reinam sob aparências discursivas a ordem, o 

progresso e o mito da democracia racial328. Fry (2005) vai ampliar e revisar suas análises 

sobre a feijoada já pensando no seu papel atribuído à identidade nacional como faceta 

das elites dominantes, abandonando a ideia de soul food, pois se já não podia conter o 

avanço de uma determinada consciência crescente da situação social do povo negro e, 

logo, do racismo, enquanto minoria de direitos, implicando, portanto também uma 

desigualdade sem tamanho, é por meio de mitos como o da democracia racial que esses 

povos serão amalgamados e diluídos na “cultura nacional”, uma tentativa de ocultar a 

realidade assimétrica entre brancos e negros que, no entanto compactuam e se 

aproveitam de “coisas” de um e de outro.  Em El-Kareh (2012) vamos encontrar os 

pontos de interseção entre o debate da democracia racial e a, ainda que esparsa, a 

feijoada como empurrões sorrateiros da elite através de crônicas de jornal e outros 

textos extraoficiais: “Quanto ao caráter nacional da feijoada, já era há muito patente a 

todos” (p. 128), e mais adiante, acrescenta: “*...+ o termo ‘feijoada à brasileira’ ou 

simplesmente ‘feijoada’ já estava em uso na primeira metade do século XIX, fazendo 

parte do cardápio das casas de restauração *...+” (p. idem). 

Vimos esboçando como a feijoada enquanto objeto de estudo é analisada e para 

quais caminhos aponta em relação à sua configuração atual. No caso em questão, a 

feijoada do restaurante Filhinha da feijoada – 50 anos de tradição, é notória a condição 

                                                      
328

 A falsa noção de democracia é expressa por DaMatta da seguinte forma: “*...+ uma ideologia destinada a substituir 
a rigidez-hierárquica que aqui se mantinha desde o descobrimento, quando nossas estruturas sociais começaram a se 
abalar a partir das guerras de independência. [...] ela foi básica na medida em que apresentou à elite nacional e local 
a necessidade de criar suas próprias ideologias e mecanismo de racionalização para as diferenças internas do país.[...] 
é impossível separar e tornar-se independente, sem a consequente busca de uma identidade - vale dizer, de uma 
busca no sentido de justificar, racionalizar e legitimar diferenças internas”.   
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não de uma comida de caráter unificador nacional, mas mais do que isso, a feijoada ali é 

tornada comida caseira.  

 

Visitando a cozinha de Filhinha: eu faço comida caseira 

DaMatta (1986) faz uma diferenciação que importa ser problematizada de arremate 

na discussão feita aqui, transgredindo e contextualizando essas atribuições. “Comida” difere 

de “alimento”, para este autor, onde a primeira está atrelada ao espaço da casa, ambiente 

privado, contrapondo-se a designação dada ao segundo, relacionando-o ao espaço da rua, 

oposições essas consideradas fictícias, apenas uma tentativa de modernizar o culturalismo. 

Já no espaço da rua, ao qual foi atribuído por culturalistas como Freyre (a exemplo de Sérgio 

Buarque de Holanda, e o próprio DaMatta) e seus seguidores, todos os tipos de perigos 

longe da segurança do lar, vamos encontrar quitandeiras e quituteiras em seus ofícios de 

“trabalhadoras de ganho”. É, inclusive, em Sobrados e Mocambos que Freyre irá descrever 

seu desprezo pelo espaço público, utilizando das oposições entre casa e rua para isso. Não 

podemos deixar de argumentar, então, que se o espaço da rua, para esses autores citados, 

era o de escória, tudo que ali convive, se produz ou se reproduz, vai receber o mesmíssimo 

desprezo e status. Somadas a isso, portanto, vão as comidas ali comercializadas. Entretanto, 

para nossa discussão, importa ampliar a designação de comida caseira pelo uso e sentido 

dado, rasurando as oposições culturalistas. À prática situada no campo de pesquisa, são 

atribuídos sentidos ligados à sua comercialização na rua ou fora do ambiente privado da 

casa.   

Ao entrar no CeAViG, pela quantidade de restaurantes, pode-se notar a vastidão dos 

cardápios: as cozinhas servem desde a comida costumeira como macarrão, arroz, feijão, 

carne frita, fígado, salada, galinha (cozida e frita), entre outros pratos que dependem da 

especialidade e da procura. Alguns têm ofertas em dias específicos, e isso pode ser 

observado não só lá. Quando se trata da feijoada, inclusive, a maioria dos locais escolhem 

dias específicos, uma sexta ou sábado, para dedicarem-se a servir feijoada e também comida 

baiana (vatapá e caruru). Esses últimos, normalmente são servidos às sextas-feiras em pelo 

menos dois estabelecimentos; quanto às feijoadas ali dentro, são servidas em vários outros 

restaurantes além do campo em questão. Comida baiana encontra-se dentro do enredo da 

cozinha baiana cujas iguarias são caracterizadas pelo uso do azeite de dendê. Essas são 

considerações feitas por Lima (2010) de uma série de comidas que também são votivas e 
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estão dentre as iguarias das comidas de santo. Entretanto, o autor adverte que nem toda 

comida baiana é de santo, e falamos aqui sobre a importância do contexto para os sistemas 

alimentares, especialmente a feijoada. Porém, pioneiro na comida caseira (rótulo dado pela 

interlocutora e cozinheira) em questão, o restaurante Filhinha da Feijoada tem essa iguaria 

enquanto especialidade. À preferência dos comensais pela feijoada nesse lugar, há que se 

contrapor também um preterimento característico de aspectos de uma mentalidade 

higienista e também da falta de consideração dos órgãos municipais com as culinárias que ali 

ocorrem, argumento que ficou claro quando indaguei algumas pessoas porque não gostam 

de fazer refeições naquele local. Por um lado há, em Jequié, a valorização de 

estabelecimentos de “origem estrangeira”, cujos cardápios e até os nomes dos referidos 

indicam “italianidade” (Abruzzi) ou “japonesidade” (Vansushi), e assim por diante. Com um 

número também variado de outros pratos como carneiro, comida baiana, bisteca, carne do 

sol frita, cortados e saladas, arroz e macarrão (a depender da demanda), está Filhinha da 

feijoada, onde destaca-se a comida tradicional que dá nome e deu fama a Dionília. Sendo 

assim, pode-se dizer que há diferentes etnicidades tanto num mesmo espaço, tendo esse 

suas peculiaridades que vão desde a situacionalidade ao público atendido; a demarcação de 

fronteiras geográficas com outros espaços de atividade similar (a cor das mesas e cadeiras, 

por exemplo) e as relações sociais de proximidade geográfica que otimizam os serviços 

prestados, indicando relacionalidades (MACHADO, 2015). Num outro espaço essas relações 

e formas de se organizar a atividade econômica podem evidenciar outras nuances e outras 

relacionalidades, processo que insinua a existência de laços e parentescos a partir da 

comensalidade e mesmo compartilhamento de experiências (p. 18).  

Situado no Mercadão, possibilita a percepção das redes de relações entre os atores 

que lá se distribuem nos mais diversos ramos e funções. A etnografia permitiu observar 

essas redes. Do vendedor de uva sem caroço, ao vendedor das famosas “garrafadas”; do 

restaurante de Filhinha e sua feijoada, legado perpetuado por suas filhas, ao 

estabelecimento próximo que também comercializa comida, mas em relação de extremo 

respeito e consideração pela tradição da Feijoada de Filhinha, é perceptível o agenciamento 

de relacionalidades: os negócios são favorecidos por relações de troca, comensalidades, 

companheirismo e cooperativismo; ali, o que um precisa e não possui no momento é dado 
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por outro, uma clara expressão da dádiva maussiana (MAUSS, 2003)329 atribuída ao 

alimento, além da oferta dos itens necessários para a feijoada, bem como sua compra, 

serem facilitados por essas relacionalidades.  

A feijoada, mesmo em sua contemporaneidade, também cai nas artimanhas do 

caráter ideológico da identidade e é rotulada por vezes de “comida de escravo”. Da mesma 

forma que outras iguarias como a buchada, ambas fazem parte de uma culinária afro-

popular que ao cair nas graças do povo se gourmetizou. Ao se gourmetizar uma culinária, 

traça-se uma linha de fronteira entre aqueles que comem ali - no mercadão, em Filhinha ou 

outro restaurante - e os que comem em restaurantes menos populares onde alguns 

elementos da feitura da feijoada são retirados, outros são agregados, como pode se 

observar na feijoada servida, por exemplo, sem algumas partes do porco. Estabelece-se, 

portanto, uma linha de fronteira Nós/Eles em relação ao que é retirado pensando a partir de 

quem faz, ressaltados aspectos de suas etnicidades, por que da escolha de determinadas 

comidas ou partes delas, bem como da separação entre aqueles que aguentam330 comer 

feijoada, e aqueles que não aguentam: [...] feijoada é carregada mesmo, nem todo mundo 

aguenta comer (Zete, Diálogo com a interlocutora, nº 1) e [...] feijoada mesmo tem que ter 

pé de porco, toucinho, linguiça, essas coisas, e os temperos *...+ come quem aguenta… Quem 

não aguenta não come, aí faz feijão com carne e diz que é feijoada (risos) (Zete, Diálogo com 

a interlocutora, nº 1a). Em relação a retirada desse elemento enunciador de etnicidades de 

quem faz a feijoada, que faz parte da linguagem simbólica em análise, dá-se a explicação por 

vezes de que “*fulano+ não gosta de usar”331; já em Filhinha da feijoada, lá está o pé de porco 

com acentuada participação e relevância, posto que feijoada tem que levar bastante 

ingredientes de porco. Interessa não a morfologia da feijoada ensimesmada, mas o que as 

escolhas feitas pelos sujeitos que produzem diz sobre eles.  

Assim, ao invés da categoria analítica comida étnica, o que se evidencia em campo é 

seu desdobramento em categoria nativa comida caseira, sendo ela uma espécie de extensão 

                                                      

329
 São obrigações da dádiva, segundo Mauss (2003), dar, receber e retribuir. 

330
 As falas das/os interlocutoras/es, doravante, serão reproduzidas com aspas.  

331
Essa informação foi obtida por uma das colaboradoras, ajudante de cozinheira, em outro restaurante 

considerado “gourmet”. Quando perguntada sobre a presença dos ingredientes de porco (aqueles todos 
citados por Zete), respondeu isso. O “fulano” em questão é o dono do restaurante e também “chefe” de 
cozinha (chefe por ter título acadêmico).  
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do trabalho doméstico não-remunerado do espaço da casa, do lar, passando a responder por 

demandas econômicas de remuneração do mercado e no mercado, ou seja, no espaço 

público da rua, mudando, portanto, seu significado atribuído. A dimensão privada, da casa e 

do lar, na construção da categoria nativa comida caseira, perpassa pela construção dos laços 

familiares e geracionais e suas relacionalidades. Então, um pressuposto se assinala para 

tratar o parentesco que existe entre Zete e Filhinha, campo de comunicação por onde as 

relacionalidades são comunicadas, mas não transmitidas pelo sangue, como que por 

genética, ou mesmo pela “simples” ligação de parentesco mãe/filha. O parentesco aqui é 

observado a partir da argumentação de Machado (2015) para quem é “*...+ o grau em que 

pessoas estão envolvidas umas com as outras é que determina se as relações são de 

parentesco ou não” (p. 18). Questões relacionadas à construção de 

parentesco/relacionalidades também foram enunciadas por comensais, caso de Sérgio que 

será destrinchado mais à frente.  

O legado afro-jequieense observado aqui, a feijoada, é codificado nesse formato por 

compreender a ideia de materialidades e produções culturais, mas em contraponto com a 

ideia de patrimônio. Os segredos da culinária de “dona Filhinha” e o legado perpassando 

gerações, é enfatizado por Zete, atual administradora e cozinheira do restaurante, não 

enquanto uma reprodução geracional obrigatória e biológica a partir da exposição do não 

interesse de outras irmãs pela administração do restaurante: [...] eu sou formada em 

contabilidade, para dar conta do restaurante, porque se ninguém cuidasse, e minhas irmãs 

outras não quiseram [...] (Zete, Diálogo com a interlocutora, nº 2). Sendo assim, o legado 

afro-brasileiro presente na comida caseira feijoada é uma espécie de herança, essa, porém, 

não é passada de forma biológica, da mesma forma que não o é o parentesco, mas no 

convívio com esses saberes, e seu sucesso é garantido pela formação acadêmica de Zete, 

bem como outras imaterialidades também observadas em Dionília. 

Filhinha passou de quitandeira, com sua barraca vendendo café da manhã, para 

cozinheira de restaurante se especializando332, e também se “espacializando”, com o passar 

dos anos, na feijoada – item ao qual é atribuído por sua filha a categorização/rótulo de 

comida caseira. A história de Dionília demonstra, portanto, que em suas imaterialidades ela 

                                                      
332

 Fazem um importante aceno nesse sentido às atividades de rua das negras vendedoras de ganho Máximo da Silva 
(2008, p. 96) e Ferreira (1994) sobre as trabalhadoras de ganho em Salvador.  
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tinha “cabeça de venda”. Pois as atividades de comercialização de comida nas ruas passam 

de um patamar onde as quitandeiras tinham vendagens ambulantes, que as fazia circular, o 

que descamba em comércios físicos e fixos, uma clientela mais ampla, e na Jequié os relatos 

de ontem e os de hoje atestam o crescimento e brotamento de feiras que tem vida própria 

ao tempo que se transformam, se desdobram outros nichos comerciais, mas é possível 

perceber a continuidade das feiras e sua gênese. Já a especialização e espacialização da 

feijoada, a demarcação de um lugar para o ofício de Dionília, “dona Filhinha”, tornou ela 

uma referência na cidade: e não à toa, os boxes em centros de abastecimentos vão se 

chamar de “ponto” (que noutros tempos chamou-se de “cantos”), sendo naquele lugar 

específico, com aquelas pessoas específicas, que vamos encontrar determinados produtos 

para consumo, e entre eles está a tradicional feijoada de Filhinha e filhas.  

As condições de trabalho da mulher negra afro-brasileira cozinheira, pois se pode já 

afirmar a pertença de meu sujeito de pesquisa principal a partir de suas falas (de preta aqui 

só eu e tu), ajudam a compreender a existência de outro tipo de legado - ou da contradição 

presente na cozinha afro-brasileira. As contradições apontadas vão desde os sujeitos que 

vivem disso, aos sujeitos que falam disso, epistemologicamente. Por legado entendemos a 

partir de Santana (2013) que sejam manifestações de saberes e fazeres oriundas de matrizes 

que não são europeias e cristãs, sendo essas as matrizes hegemônicas na expressão dos 

conhecimentos. Trata-se de um outro tipo de legado que atravessa o velho mundo em 

diásporas, quer seja um modo de lidar com agenciamentos comerciais e negócios, bem 

como seu sucesso oriundo, quer seja basear o sucesso desses negócios na união da família 

em prol do estabelecimento e seu funcionamento, ou, inicialmente falando em Dionília, na 

sua cabeça de venda, aspecto mencionado por Vilson Caetano em texto para seu blog 

pessoal (2010). Ele relata que é uma característica de filhas da orixá Oyá ter cabeça de 

venda, devido, possivelmente, às relação dessas mulheres com o mercado e as vendas 

ambulantes enquanto o quituteiras, quitandeiras, trabalhadoras de ganho, comercializando 

acarajé e outras iguarias. Entretanto, é necessário desessencializar esse debate afirmando 

não ser o tato com o comércio e a culinária uma característica inerente à todas as mulheres 

africanas ou negras em diáspora. Assim, perceber as etnicidades dessas mulheres se torna 

crucial, pois acreditamos que a descrição da relação entre Nilzete e suas irmãs é corolário 

dessa afirmação. 
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Ali no Mercadão, com as vastas atividades econômicas realizadas, e atentando para 

toda a discussão feita sobre os desdobramentos do trabalho doméstico, a compreensão de 

saberes é aqui alargada para comportar e entender o que estão dizendo a participante e os 

comensais sobre o costume de fazer e comer a feijoada e a tradição no ofício da feitura 

dessa iguaria e na administração das atividades do estabelecimento, e da feijoada enquanto 

legado, além de entender também o que seus enunciados dizem deles próprios. Assim, Zete 

afirma quando perguntada sobre o trabalho de anos de sua mãe, Filhinha, que  

 

[...] o trabalho com a comida caseira e a feijoada, aquele comércio, foram 
sempre a vida de mamãe. E eu abri mão de ter, ser alguma coisa a mais, sabe, 
eu sou formada em contabilidade, para dar conta do restaurante, porque se 
ninguém cuidasse, e minhas irmãs outras não quiseram, mamãe podia até 
morrer se visse o negócio dela acabar.  
(GOMES, Nilzete, DIÁLOGO COM A INTERLOCUTORA nº 3, Diário de campo: 
17/08/2018)  

 

Nesse trecho de fala ficam evidentes algumas questões. Primeiramente a relação da 

interlocutora com o legado que passou da mãe, Dionília (Filhinha) para ela(s). Num segundo 

momento podemos perceber as relações entre esse legado e a esfera da dinâmica do ganho 

diário como possibilidade entre tantas negadas e possibilitadas que me fez questionar as 

motivações outras para a continuidade da tradição como constituição de um legado, mas 

partindo inicialmente não de uma escolha pessoal, e sim de uma imposição materna de 

Dionília para com Nilzete. Legado esse que extrapola o sentido imaterial ou genético de 

herança, e desdobra-se em materialidade herdada que vai continuando o empreendimento 

e seu sucesso, pois os conhecimentos de Zete ajudaram-na na administração dos negócios 

de família e na continuidade dessa tradição. Se todo empreendimento carece de slogan, o 

do restaurante em questão não surge do acaso: são mais de 50 anos de tradição fazendo 

feijoada de verdade e, por que não, agenciando desejos de consumo de seus comensais. 

Mesmo com novos hábitos, o comer e o comer fora (em restaurantes, eventos ou na 

casa “dos outros”) carregam significados que agregam marcas, e estas vem confirmando 

paridades entre si. Quando o comer fora de casa comporta o “gosto”, o “tempero” de casa, 

ou caseiro o agenciado por Dionília e Nilzete, com profundas relações com o “lar”, “o amor 

pela família”; quando se deseja comer bem e há a memória gustativa de outros espaços 

ditos como “lar” estamos falando de comida caseira. Em pesquisa realizada na cidade de 

Salvador, Santos (2008) constatou que a comida tradicional está fortemente atrelada ao 
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espaço doméstico e a imagem da mãe, embora essa figura central esteja perdendo o foco 

para outros sujeitos do convívio familiar. Como exemplo disso, teremos na categoria nativa 

que se constitui como objeto de nosso estudo, uma comida bastante gourmetizada como a 

feijoada, em sua interface enquanto comida caseira. Ressalto aqui que o conceito presente 

no verbo “gourmetizar”333 confere significado a uma ação que visa higienizar e se apropriar 

de expressões culinárias das mais diversas origens étnicas e nacionais, para obter lucros, ao 

mesmo tempo que esvazia os sentidos dados e ressignificados por aqueles outros povos 

apropriados, dando outros significados. O processo de feitura, bem como o de consumo da 

feijoada retoma a rotulação de certos tipos de alimento, comidas étnicas da culinária afro-

brasileira, com marcas distintivas, inclusive pelo caráter da mesma enquanto comida 

carregada, pesada, forte, rótulos esses atribuídos pela interlocutora principal, Zete. Ainda 

em Santos (2008), essa autora afirma que há inúmeras sub-denominações ou como falamos 

aqui, “rótulos”, para a feijoada, quer seja gorda, completa, “com fato” ou “com mocotó” (p. 

269).  

Ao rotular a feijoada, Zete descreve e também a categoriza enquanto feijoada de 

verdade, em relação às outras caracterizadas e citadas por ela, e também como uma comida 

que homens comem porquê [...] precisam ficar fortes [...]. Ela tece tal comentário após 

atender o filho de uma amiga de trabalho, que come sua feijoada, apenas o feijão e, ao sair 

diz que precisa ficar forte pra “bater o baba”334. Sobre a categorização da feijoada como de 

verdade, esse comentário ressalta a fronteira existente entre aquele estabelecimento e 

outros, pois segundo a participante eles costumam fazer feijão com carne e diz que é 

feijoada, além disso expressa a diferença entre os saberes ali expressos e validados 

enquanto tal. Estes são claramente mecanismos de produção de fronteiras Nós/Eles (BARTH, 

1969), como que afirmando a invalidade das outras feijoadas como menos reais ou 

verdadeiras, se não, pelo menos afirmando que aquelas não são a feijoada de Filhinha e 

Zete. Aqui temos uma guinada que possibilita pensar tanto o caráter de etnicidade presente 

na feitura da feijoada, como também a construção das etnicidades da participante, onde 

ambas conferem certo status à identidade pelo caráter tradicional que tem a feijoada (“50 

                                                      
333

 O estudo feito por Cavalcanti (2017) dá conta das nuances do gourmet na sociedade brasileira como 
parte da mobilidade social e econômica dos indivíduos. 
334

 No jargão popular, significa jogar bola, futebol ou futsal.  
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anos de tradição”) através dos seus saberes para agenciamento estratégico a favor da 

iguaria, e não de sua identidade auto atribuída. Se não se pode falar num grupo étnico de 

existência organizacional (organization type) real, pode-se falar em termos de comunidades 

imaginadas e imateriais que têm em seus dispositivos de compartilhamento de experiências 

os elementos simbólicos de interação, obedecendo à mecanismos não-hegemônicos para 

esses fins. Trata-se, portanto, da continuidade desses dispositivos, ainda que de forma 

modificada e reorganizada no contexto urbano, como finalidade de ressaltar etnicidades, 

mesmo não sendo um processo manipulado conscientemente. A feijoada feita no fogareiro, 

do lado de fora do estabelecimento, que leva mais tempo para cozinhar, como também 

observa Santos (2008), e é produzida a partir de uma grande parte de ingredientes de 

porco335, é, portanto, uma marca de diferença (LUVIZOTTO, 2009) entre Feijoada de Filhinha 

e outros estabelecimentos e até mesmo a feijoada tida como prato e patrimônio nacional 

(aquela que leva feijão preto e acompanhada de couve, laranja, torresmo e cachaça), assim 

como a forma produzida pela participante também atesta sua diferença e etnicidade em 

relação às outras cozinheiras. É dessa forma que ela atua conscientemente a favor de sua 

etnicidade e de forma dinâmica, como afirma Barth (1998), contribuindo para a etnicidade 

de seu grupo (família), num jogo que requer sim resistências para a manutenção desse traço 

distintivo sem cair na essencialização metonímica da identidade feita ao longo de toda uma 

literatura, utilizando-se de iguarias para tal, aprisionando mulheres africanas e negras no 

status de cozinheiras, e pessoas em metonímias alimentares.  

É Barth (1998), ainda, que vai afirmar que “a cultura pode ser utilizada para manter a 

diferença entre grupos étnicos próximos geograficamente, por meio de processos internos 

que possam acentuar as diferenças entre eles” (Apud LUVIZOTTO, 2009, p. 33). Da mesma 

forma, o “nós” e o “eles” dessa dialética enunciada a partir da comensalidade da feijoada se 

reverte em significados dados pelos comensais, onde o caráter essencial dessas fronteiras 

tornam-se menos sólidas do que o debate historicamente demonstrou. Sérgio é um deles. 

Na década de 50, ele trabalhava comercializando requeijão, veio do povoado da Barragem 

da Pedra (Jequié) e lá, na barraca de dona Filhinha, como ele a chamava, passava para comer 

feijoada. Ele é um entre os muitos trabalhadores que matavam a fome naquele lugar. Além 

                                                      
335

 Segundo a participante, uma feijoada de verdade “tem que ter porco: pé de porco, orelha, toucinho, linguiça, etc” 
(relato de observação participante).   
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disso, quando me concedeu a entrevista, deixou enunciado seu “afeto” por dona Filhinha 

quando em suas palavras ressaltou que [...] ela era como nossa mãe (Diálogo com o 

interlocutor, nº 5). Ele também é um dos que descreve o antigo Mercado Municipal como 

composto de [...] era as barracas de lona. Em termos de sua identidade aparente, exo-

definida por mim, Sérgio é branco, com idade de 75 anos. Sendo, portanto, jovem naquela 

época, podemos entender a aproximação que ele faz de Dionília ao papel de mãe. Neste 

caso, extrapola-se o parentesco biológico e consanguíneo, e a partir da comensalidade 

produz-se uma relação entre Dionília e Sérgio, uma relacionalidade (MACHADO, 2015). O 

mesmo se pode dizer da forma de tratamento de Dionília para com os filhos das outras 

mulheres, quando agrupá-los junto aos seus próprios para alimentar primeiramente as 

crianças. Essa atitude reproduz uma espécie de “moral” intragrupal restrita àqueles que ela 

acolhe, uma moral que direciona para a solidariedade. 

É necessário deixar subentendido, entretanto, que as definições da mulher negra 

afro-brasileira como mãe, até daqueles que não possuem ligação sanguíneas com ela, 

perpassa um imaginário social de atribuição de papeis racializados e estereotipados. Esses 

papeis, muito bem descritos por Moreira (2011), designa-as como “mãe preta”, e ligam-se 

nos padrões classificatórios daquelas que “a todos acolhe” (p. 29), bem mais pelo servilismo 

também atribuído desde fora, do que por um real reivindicação dessas mulheres por essa 

“identidade” e mesmo pela maternidade. Zete, por exemplo, diz que nunca quis ser mãe. 

Entretanto, Bernardo (2003) afirma que esse papel deve ser ressignificado, pensamento isto 

a partir da representação mítica de orixás como Iemanjá e Oyá, por exemplo, ancestrais e 

forças que são exemplos afastados das matrizes ocidentais sobre arquétipos enunciadores 

de mulheridades nunca antes colonizados e, de(s)colonizados na contemporaneidade e suas 

(re)leituras.  

 

Palavras finais... 

Mediante rolês e observações participantes feitas, com oportunidade de vivenciar o 

espaço da cozinha e do CeAViG de forma efetiva e afetiva, durante as horas iniciais de 

abertura do estabelecimento e quando as atividades ali começavam a ferver, as entrevistas e 

conversas descritas no texto etnográfico trouxeram dados de uma etnicidade veiculada pelo 

discurso marcadamente enfático sobre o caráter da feijoada feita ali naquele 

estabelecimento, assim como das/os interlocutores. A feijoada, como forma cultural 
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compartilhada (ARRUTI, 2011) por grupos étnicos/comunidades diversas, é profícua de 

análise, pois possibilita pensar as diversas formas e situações particulares em que a 

etnicidade se apresenta e desdobra-se em comensalidades e relacionalidades. Assim é que 

pusemos-nos atrás daquelas mulheres negras afro-brasileira que encaram a rua 

cotidianamente perpetuando ícones e iguarias de suas culturas, testemunhando a 

continuidade do colonialismo presente na colonialidade contemporânea. A pesquisa 

funcionou como termômetro das mudanças e permanências na sociedade jequieense de 

práticas antigas, legados afro-jequieenses, que questionam as narrativas sobre a feijoada 

enquanto “ícone de identidade nacional”, mas também mostrou a cara daquelas que fazem 

e comem esse tipo de comida de rua, embora como defende Zete, a feijoada seja “comida 

caseira” e acrescento, vendida na rua e fonte de um saber localizado. É sob o argumento e 

divisão binária que Freyre separa a rua da casa, sendo a primeira o lugar de perigos, e a 

segunda o da segurança patriarcal. Mais que atestar a originalidade e primazia de uma 

iguaria frente às suas adaptações (gourmet, vegana, votiva, etc), o objetivo aqui foi 

demonstrar a contextualidade da feijoada em estreita relação com produtoras/es e 

comensais. Produtoras/es são guardiões de conhecimentos legítimos que discursivamente 

são usurpados e recontados enquanto tendo origens contraditórias somente para atestar a 

superioridade ou a inventividade (Eurekkka336) de um grupo étnico frente a outros. Esses 

conhecimentos são também transformados em narrativas que apagam a autoria dos grupos 

étnicos negros, e assim a “classe trabalhadora”, não ressaltada em termos de pertencimento 

étnico, produz, mas a ela nada pertence: é do Brasil! E viva o povo brasileiro... E, assim como 

Peter Fry deu com “os burros n’água” ao tentar apresentar “um prato tipicamente 

brasileiro” no EUA aos seus anfitriões, a feijoada no contexto de estudo nada mais é que 

uma comida cotidiana que também meus interlocutores estão acostumados desde a 

infância. Soul food e comida caseira talvez sejam sinônimos para uma mesma qualidade da 

feijoada que quando em comensalidade em contextos diversos expressa a mesma coisa... 

Longe, é claro, do olhar da/o etnógrafo, solta de rotulações. 

                                                      
336

 Assim como Assata Shakur, e ampliando o espectro em questão, dobro a letra k da palavra em referência 
aos ideais de branquitude ocidental europeia presentes no termo, ela o faz em palavras do inglês norte-
americano para se referir à KKK – Ku Klux Klan, seita de ideologia supremacista branca. Eureka, ainda que seja 
uma palavra de origem grega, esconde sob seu bojo a soberba das descobertas científicas brancocêntricas, dos 
primeiros colonizadores aos iluministas e supremacistas brancos.  
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O campo de estudo das Relações Étnicas, para os devidos fins da discussão 

empreendida aqui, favorece as novas apostas de de(s)colonização do conhecimento, quer 

seja questionando categorias e atribuições, bem como lugares discursivos antes 

hegemonizados. Falando em hegemonia do conhecimento, portanto, pensar a feijoada como 

um legado afro-brasileiro permite desarticular as apropriações de patrimônios que 

engendram a essencialização e unificação dos grupos étnicos em termos apenas de 

nacionalidades/regionalidades e supostos mitos de democracia racial.  Os nossos saberes 

são um poço fundo, cheio de segredos, arapucas e tocaias, que quando seco é preciso raspar 

o fundo, e o que nos move no sentido desse trabalho infinito é a sede pelo conhecimento e 

o compromisso com uma educação para as relações étnico-raciais e a descolonização do 

conhecimento nas encruzilhadas da ciência.  
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GALEGOS À MESA: ALIMENTAÇÃO DE IMIGRANTES GALEGOS E SEUS DESCENDENTES EM 
SALVADOR 

 
Fabiana Paixão Viana337 

 

Resumo 
Este trabalho, busca compreender as mudanças alimentares que ocorreram entre os migrantes galegos, 
incluindo os retornados, e seus descendentes que nasceram em Salvador, Bahia, sob a ótica da Antropologia da 
Alimentação. Entre os resultados apresentados encontram-se as adaptações alimentares que ocorreram no 
cardápio dos imigrantes galegos na capital baiana e a perda da identidade alimentar galega entre os 
descendentes galegos que já nasceram na capital soteropolitana, mais especificamente entre aqueles da 
terceira geração.   
 
Palavras-chave: Antropologia da Alimentação; Imigração; Hábitos Alimentares; Identidade Étnica. 

 

Introdução 

Os seres vivos necessitam de alimentos para a subsistência de seus organismos, 

porém, o ser humano vai além: nós necessitamos de comida para a manutenção social e 

biológica de nossos corpos. Alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido, de forma que não 

coloque a vida do comensal em risco e que seja capaz de produzir energia e nutrientes para 

o corpo. A comida, por sua vez, “não é apenas uma substância alimentar, mas é também um 

modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é 

ingerido, como também aquele que ingere.” (DAMATTA, 1986, p. 56) 

Através da comida, pode-se identificar um judeu, um vegetariano, um celíaco ou uma 

pessoa com diabetes ou hipertensão, somente para exemplificar a ampla possibilidade de 

interpretações através de um cardápio; estas podem pertencer ao âmbito religioso, 

ideológico, de pertencimento, prescrições relacionadas à saúde ou cuidados com o corpo.  

Este artigo, busca compreender as mudanças alimentares que ocorreram entre os 

migrantes galegos, incluindo os retornados, e seus descendentes que nasceram em Salvador, 

Bahia, sob a ótica da Antropologia da Alimentação. Secundariamente, questões como 

pertencimento étnico, identidade, adaptação e transmissão alimentar serão abordadas para 

melhor compreensão. 
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  Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil. 
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A antropologia da alimentação abarca o estudo da cultura alimentar como 

 
el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de prácticas 
heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son 
compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social 
determinado. La antropología de la alimentación no es, para nosotros, un enfoque 
teórico que aparezca como alternativa a modelos explicativos generados por la 
disciplina antropológica, ni tampoco una subdisciplina que disponga de sus propias 
herramientas conceptuales y analíticas. Es, más bien, un campo de estudio con 
vocación holista tanto respecto a otros campos de estudio de la disciplina como 
respecto a otras áreas científicas, en el que, en todo caso, las cuestiones 
epistemológicas y metodológicas concernientes a la antropología social se aceptan, 
se discuten y/o renuevan. En este sentido, desde la antropología de la alimentación 
se ha seguido trabajando desde y para los viejos interrogantes generados en la 
disciplina, aunque también se han definido nuevos problemas que están sirviendo 
para replantearse ciertas cuestiones conceptuales que afectan de un modo más 
general a la antropología. (CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 2005, p. 
96)

338
 

 

Em linhas gerais, a Antropologia da Alimentação permite a análise dos 

comportamentos humanos a partir das atividades relacionadas a comida, desde as técnicas 

de produção, cultivo e abate, até o descarte das sobras, perpassando pelas formas de 

eleição e preparo dos alimentos até transformá-los em comida. Nas cozinhas e nas mesas, 

domésticas ou públicas, estão contidas preferências e aversões alimentares, relações sociais, 

hierarquias, jogos de poder, identidade cultural, pertencimento étnico, religioso e sócio-

cultural e traços econômicos. 

 

O lado de lá do Atlântico: a Galícia e seus emigrantes  

A Galícia é uma comunidade autônoma espanhola localizada no noroeste da 

Península Ibérica, formada por quatro províncias: A Coruña (onde está localizada a capital 

administrativa, Santiago de Compostela), Lugo, Ourense e Pontevedra. Ela está localizada em 

                                                      

338
 “O conjunto de representações, crenças, conhecimento e práticas herdadas e/ou aprendidas que estão 

associadas a alimentação e que são compartilhadas pelos indivíduos pertencentes a uma cultura ou a um grupo 
social determinado. A antropologia da alimentação não é, para nós, um enfoque teórico que aparece como 
alternativa para modelos explicativos gerados pela disciplina antropológica, nem tampouco uma sub-disciplina 
que dispõe de suas próprias ferramentas conceituais e analíticas. É, melhor dizendo, um campo de estudo com 
vocação holista tanto em relação a outros campos de estudo da disciplina, quanto em relação a outras áreas 
científicas, nas quais, em todo caso, as questões epistemológicas e metodológicas concernentes a antropologia 
social se aceitam, se discutem e/ou se renovam. Neste sentido, a antropologia da alimentação tem trabalhado 
de e para os velhos questionamentos gerados na disciplina, ainda que estejam se definindo novos problemas 
que sirvam para problematizar certas questões conceituais que afetam, mais particularmente a antropologia.” 
(CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 2005, p. 96, tradução nossa) 
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uma área com altos índices pluviométricos, e o excesso de chuva foi a principal causa para a 

perda de plantações inteiras, tanto que “se dizia que na Galícia a fome entrava nadando” 

(CASTRO, 2010, p. 81). 

Nestes períodos de escassez, para garantir a sobrevivência, restavam a ajuda mútua 

entre parentes e vizinhos, a coleta de frutas, raízes e sementes que cresciam nos bosques e 

florestas (prática realizada, majoritariamente, pelas crianças), a fé339 e, para aqueles que 

podiam partir, a emigração. 

A emigração galega iniciou-se no século XVI e perdura até os dias atuais. Nestes cinco 

séculos podem-se identificar três ciclos migratórios: 1) emigração peninsular; 2) emigração 

americana e 3) emigração européia (PALMÁS, 1984). Vale salientar que estes períodos não 

ocorreram isoladamente, eles foram assim classificados pela literatura devido aos elevados 

percentuais de saídas registradas. 

Inicialmente a emigração galega para a Península Ibérica foi marcada pelo caráter 

sazonal, ou seja, migrava-se para suprir demandas momentâneas, principalmente colheitas, 

e após curto período retornava-se à terra de origem. Porém, com o desenvolvimento das 

grandes cidades espanholas e portuguesas, a exemplo de Madri e Lisboa, inaugurou-se um 

novo tipo de emigração de caráter permanente, composta majoritariamente por homens 

jovens e solteiros que se dedicavam, em grande medida, ao setor de serviços, como 

vendedores e “aguadores”, por exemplo. 

A emigração galega para a América foi distinta daquela realizada pelos habitantes das 

demais regiões espanholas. Enquanto nestas, a exemplo da andaluza, predominava a 

emigração recrutada com subsídio do governo do país receptor e envolvia grande parte do 

grupo doméstico, entre os galegos prevaleceu a emigração individual, jovem, masculinizada, 

custeada com recursos próprios ou empréstimos. Neste sentido, as relações sociais, 

familiares e de amizade principalmente, e as trocas de informações sobre os locais de 

destino influenciaram, em grande medida, a escolha para quais países emigrar. 

                                                      
339

 “En estas condiciones la religión aparecía como el único amparo, por lo cual todos tenían forzosamente que 
tener fe en la benevolencia divina. Y estar también dispuestos a espiar sus pecados cuando pensaban – puesto 
que así se lo decían los predicadores – que Dios los castigaba por medio de la adversa meteorología”. (CASTRO, 
2010, p. 80-81) “Nestas condições a religião aparecia como o único amparo, no qual todos tinham que, 
forçadamente, ter fé na benevolência divina. E também estarem dispostos a reconhecer seus pecados quando 
pensavam – posto que assim era dito pelos pregadores – que Deus os castigava por meio das mudanças 
meteorológicas”. (CASTRO, 2010, pag. 80-81, tradução nossa) 
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A emigração para outros países europeus é mais recente e possui características 

distintas daquela ocorrida para a América, sobretudo com a saída de jovens adultos, com 

elevados índices de escolaridade. Atualmente, além das viagens em busca de oportunidades 

de empregos, percebem-se movimentos migratórios visando o aperfeiçoamento 

educacional, principalmente mestrado e doutorado. Neste sentido, o reconhecimento 

institucional é, quase sempre, aliado a possibilidade de bolsas, oferecidas pelas 

universidades e programas públicos, e oferta de trabalho. Para isso, as redes de pares e 

informações continuam vigentes e atuantes, tal como nas fases anteriores, mas, desta vez, 

elas são impulsionadas pelas facilidades de comunicação proporcionadas pela internet e 

redes sociais. 

Independente do ciclo migratório, a Galícia sempre foi o ponto de origem e o destino 

almejado pelos emigrantes que cruzavam as fronteiras galegas em busca de melhores 

condições de vida. Outros países da Europa e a América foram, na teoria, meios de 

enriquecimento e impulsionadores de uma vida próspera na Espanha. No entanto, na 

prática, a realidade se mostrou distinta e mais complexa do que isso, uma vez que laços 

afetivos, culturais e econômicos foram estabelecidos nos novos destinos e trocas culturais 

foram realizadas, fazendo com que muitos destes imigrantes não mais fossem reconhecidos 

como “genuinamente” galegos por seus pares espanhóis. 

 

O lado de cá do Atlântico: breve histórico sobre a chegada dos galegos em Salvador e o 

eventual retorno à Galícia 

Estima-se que chegaram ao Brasil, entre 1880 e 1970, cerca de 490 mil galegos. No 

entanto, este número não é preciso, pois, havia problemas de identificação nos portos, tais 

como a contagem duplicada de uma mesma pessoa ou a omissão no registro de entrada. 

 
Los gallegos fueron mayoritarios en la emigración española a Brasil, teniendo como 
destino Pará (el 90% de los emigrantes eran de origen gallega), Bahia (el 90%), 
Pernambuco (el 70%), Rio de Janeiro (el 70%) y la ciudad de Santos, en São Paulo. 
En São Paulo, a pesar de ser el estado brasileño con mayor inmigración española, 
los gallegos sólo representaron el 20%, debido a que numerosas familias andaluzas 
recurrieron a la emigración subvencionada.(SILVA, 2014, p. 211)

340
 

                                                      
340 “

Os galegos foram maioria na emigração espanhola para o Brasil, tendo como destino o Pará (no qual 90% 
dos emigrantes eram de origem galega), Bahia (90%), Pernambuco (70%), Rio de Janeiro (70%) e a cidade de 
Santos, em São Paulo. Em São Paulo, apesar de ser o estado brasileiro com maior imigração espanhola, os 
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Os galegos que chegaram ao Brasil vieram através da chamada migração espontânea. 

Eles eram, em grande parte, homens, jovens, campesinos, alfabetizados e possuíam recursos 

financeiros para o financiamento de suas viagens, posto que, na Galícia não foi popular a 

migração subsidiada pelo Estado, sendo as hipotecas, os empréstimos e a contratação de 

pessoas que intermediavam a viagem, denominados “ganchos”, os meios mais comuns para 

o custeio da viagem (CAGIAO VILA, 1992). 

A Bahia recebeu no final do século XIX aproximadamente 50.000 imigrantes 

espanhóis oriundos da Galícia. Nota-se que estes homens e mulheres não passaram 

despercebidos e deram significativas contribuições à capital baiana, especialmente nos 

setores de comércio e serviços. Os imigrantes galegos em Salvador se destacaram 

principalmente nas áreas relacionadas a construção civil, a hotelaria e a alimentação, 

sobretudo padarias, pastelarias e armazéns de secos e molhados. 

As condições de trabalho dos imigrantes desde meados do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX eram, na maioria das vezes, árduas, com extensas jornadas diárias de 

atividades, que se iniciavam nas primeiras horas do dia se estendendo às altas horas da 

noite. As situações de moradias tampouco eram melhores, grande parte dos galegos morava 

em cortiços espalhados pela cidade ou no próprio estabelecimento comercial – prática que 

facilitava a exploração da mão de obra por parte dos patrícios donos ou sócios do comércio.  

Além das péssimas condições de trabalho e moradia, os galegos também não eram 

bem-vistos pelos soteropolitanos que os consideravam pouco higiênicos, brutos e 

desonestos; devemos, no entanto, salientar que os galegos também não viam os 

soteropolitanos com bons olhos, principalmente os negros, mestiços e pobres (BACELAR, 

1994). Este preconceito bilateral, aliado a outros fatores, impulsionou a aglutinação destes 

imigrantes em associações galegas, estimulando assim o estreitamento das redes sociais e 

de solidariedade entre eles. 

É válido lembrar que estas redes não se limitavam somente à Bahia, uma vez que elas 

eram importantes para a circulação de dinheiro e produtos tradicionais, incluindo comidas, 

entre Salvador e as aldeias galegas, além de serem chamarizes para novos imigrantes. 

                                                                                                                                                                      

galegos somente representaram 20%, devido ao fato de que numerosas famílias andaluzas recorreram a 
emigração subvencionada.” (SILVA, 2014, p. 211, tradução nossa) 
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La comunidad gallega residente en Salvador, la capital de Bahía, creó un modelo de 
trabajo en que el clientelismo se impuso a la clase social, de modo que era 
necesario reconocerse como parte de dicho grupo para participar en el modelo y 
crear las bases para el ascenso de la sociedad gallega. 
Los vínculos de dependencia entre el emigrante recién llegado y el ya establecido 
estuvieron presentes tanto en las relaciones laborales como en las personales. El 
patrón (el gallego que contrataba) dependía de su paisano (el gallego que 
trabajaba), y esta dependencia creaba un intercambio de favores que se mezclaba 
con un entorno afectivo y familiar, pero también de explotación del recién llegado. 
(SILVA, 2014, p. 218)

341
 

 

Deve-se destacar a importância que as associações tiveram como ambientes para 

estabelecer a solidariedade galega, isto é, elas foram espaços de sociabilidade, manutenção 

da cultura e pontos de encontro para o estabelecimento de relações, tanto fraternas quanto 

matrimoniais. Salienta-se que entre os imigrantes galegos nas primeiras gerações 

predominava o casamento endogâmico. 

Grande parte dos imigrantes que chegava à América tinha o sonho de enriquecer e 

retornar às suas aldeias de origem triunfantes, esta característica é tão verdadeira que, 

ainda hoje, é possível identificar as casas dos imigrantes ou retornados nas aldeias galegas 

em relação às demais, devido a arquitetura diferenciada, a quantidade de pavimentos ou até 

mesmo na presença de bandeiras de países americanos nas sacadas, em dias festivos. Por 

outro lado, o reconhecimento de prosperidade também era suscitado em seus vizinhos 

através de ações coletivas, tais como construção de uma praça ou escola, ou ainda o 

financiamento das festas típicas (VILLAVERDE RUIBAL, 2005). 

Neste sentido, surge a seguinte pergunta: foram os retornados um fator de inovação 

e modernização ou de reação e estancamento nas suas áreas de origem? Podemos, 

entretanto, encontrar diversas respostas. Uma delas está disponível no trabalho de Núñez 

Seixas (1998), no qual ao analisar os retornados, ele demonstra a impropriedade de 

                                                      
341 “

A comunidade galega residente em Salvador, a capital da Bahia, criou um modelo de trabalho no qual o 
clientelismo se impôs a classe social, de modo que era necessário reconhecer-se como parte do grupo para 
participar do modelo e criar as bases para a ascensão na sociedade galega. Os vínculos de dependência entre o 
imigrante recém-chegado e os estabelecidos estiveram presentes tantos nas relações profissionais, quanto nas 
relações pessoais. O patrão (o galego que contratava) dependia de seu conterrâneo (o galego que trabalhava), 
e esta dependência criava uma troca de favores que se misturava em torno do afetivo e do familiar, e também 
da exploração do recém-chegado.” (SILVA, 2014, p. 218, tradução nossa) 
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respostas absolutas sobre essas questões, isto porque, a Galícia nunca foi una e, tampouco, 

estática.  

Ela passou por diversas transformações de acordo com o período histórico; e os 

emigrantes, de acordo com os momentos de saída, do tipo de sociedade de destino, da 

atuação do grupo de imigrados nas novas terras e da condição pessoal atingida, mostravam 

grande diversidade no seu retorno. No entanto, este autor entende que, apesar de toda a 

diferenciação, sobretudo nas áreas rurais, os retornados foram grandes indutores, sem 

exclusivismo, de novas ideias e desenvolvimento econômico para os que ficaram, além de 

serem os grandes estimuladores - consciente e inconscientemente – e apoiadores, inclusive 

financeiro, de outras tantas migrações, principalmente entre os mais jovens. 

Apesar da ostentação de recursos financeiros entre alguns retornados, sabe-se que 

nem todos triunfaram nas Américas. Não foi incomum o retorno de migrantes em situação 

de fragilidade econômica, buscando apoio financeiro e cuidados de saúde entre seus 

consanguíneos galegos. 

 

Influências alimentares: galegos e baianos, baianos e galegos 

Comer é assunto universal por excelência e obrigatório a todo e qualquer ser vivo. No 

entanto, “tal prática se reveste tanto de um sentido prático, atendendo às necessidades do 

corpo, como também simbólico, embora os significados atribuídos não sejam 

compartilhados de modo equivalente” (Collaço, 2003, p. 172).  

Sofremos limitações alimentares de acordo com as preferências e restrições 

econômicas e culturais. Estas últimas tão cerceadoras quanto as primeiras, uma vez que, 

nossas escolhas são diretamente influenciadas por nossos genitores, mães principalmente, 

desde a primeira infância, quando aprendemos a gostar ou rejeitar certos tipos de alimento 

(GIARD, 1997). Alimentar-se é uma necessidade natural, mas todos os “rituais” que esta 

prática envolve, são envoltos por aspectos culturais. A comida apresenta-se, assim como um 

idioma, como uma das formas mais expressivas de identificação de um povo. 

A cozinha de um grupo étnico “é criada em um processo histórico que articula um 

conjunto de elementos referenciados na tradição, no sentido de criar algo único – particular, 

singular e reconhecível” (MACIEL, 2004, p. 03). Apesar de ser pautada na tradição, contínuas 

mudanças ocorrem todos os dias na cozinha, seja com a substituição de ingredientes, seja 

com a utilização de novos utensílios durante o preparo das receitas. 
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No entanto, mesmo com as alterações cotidianas, as cozinhas permanecem 

representativas do grupo, já que a liberdade de escolha encontra-se limitada dentro das 

alternativas de alimentos considerados comestíveis, tabus alimentares e prescrições sociais 

e religiosas eleitas pela coletividade, por exemplo. 

Diante da sociedade anfitriã, com menores ou maiores recursos, e, muitas vezes, sem 

produtos similares aos de sua terra de origem, algumas adaptações tiveram de ser feitas 

para aliar, na medida do possível, os hábitos alimentares de antes à realidade vivenciada no 

novo país. 

 
No que se refire ás preferencias culinarias dos inmigrantes, compre dicir que o 
cocido sempre foi o prato elixido para as reunións familiares dos galegos. Isso xá 
nunha época en que a Muller comezara a acompañar ós seus homes na emigración. 
Tamén os baianos comían cocido, pero distinto daquel que preparaban os galegos. 
Estes non deixaban que faltase un anaco de xamón e algún chourizo dos que 
levaban da “terriña” ou que lle seran enviados pólas nais por médio dalgún veciño. 
Os baianos, sen embargo, comían tamén chourizo, pero preparado con outros 
condimentos dos que non apetecían ós galegos, que lle daban moito valor ós 
“repotes” ou “petotes”, bolos feitos confariña de millo e cociñados no caldo do 
cocido, bolos que os baianos ainda hoxe descoñecen. Por falar aínda do que 
comían os galegos en Bahia, o peixe sempre foi abundante ó redor da Bahia de 
Todos os Santos, e as portas dos galegos eran as metas dos peixeiros que 
percorrían as rúas de Salvador, levando á cabeza unha grande variedade de peixes. 
Non había “merluza”, pero si algunhas variedades moi apreciadas, como a pescada, 
semellante á “merluza” galega, pero de tamaño máis pequeno. Tamén había o 
vermelho, parente brasileiro do ollomol, e tantos outros que terminaban sendo 
preparados “á galega” polos inmigrantes. Xa o polbo, capturado nas rochas 
costeiras do litoral baiano, só era apreciado polos baianos que vivían ó pé do mar. 
Para a poboación urbana de Bahia e para os procedentes de zonas do interior, o 
polbo era tan estraño que lles causaba repulsa, e moitas empregadas domésticas 
non o cociñaban de boa gana cando lle sera encargado porque lle tiñan medo. Pero 
os galegos, como sabemos, o apreciaban e seguen apreciando moitísimo

342
 

(SUÁREZ ALBÁN; 2007, p. 451) 
 

                                                      

342“Falando ainda no que comiam os galegos na Bahia, o peixe sempre foi abundante ao redor da Baía de 

Todos os Santos, e as portas dos galegos eram as metas dos peixeiros que percorriam as ruas de Salvador, 
levando nas cabeças uma grande variedade de peixes. Não havia merluza, porém existiam algumas variedades 
de peixes muito apreciadas pelos galegos, como a pescada, semelhante a merluza galega, mas com tamanho 
menor. Também havia o vermelho, parente brasileiro do ollomol e outros tantos que terminavam sendo 
preparados ‘á galega’ pelos imigrantes. Já o polvo, capturado nas rochas costeiras do litoral baiano, só era 
apreciado pelos baianos que viviam na beira-mar. Para a população urbana da Bahia e para aqueles vindos do 
interior, o polvo era tão estranho que lhes causavam repulsa, e muitas empregadas domésticas não o 
cozinhavam de bom grado quando lhes eram destinadas tal tarefa, porque tinham medo. Porém os galegos, 
como sabemos, o apreciavam e seguem apreciando muitíssimo.” (SUÁREZ ALBÁN, 2007, p. 451, tradução 
nossa) 
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Com o intuito de driblar a ausência e a dificuldade de acesso aos alimentos 

fundamentais para o preparo dos pratos tradicionais da Galícia, os galegos em Salvador se 

valeram de arranjos comerciais e redes de solidariedade entre seus conterrâneos, como a 

comercialização de produtos típicos nos seus armazéns de secos e molhados (o chorizo, por 

exemplo) e as remessas de alimentos enviados, principalmente, por mães e avós através de 

amigos e conhecidos, que visitavam a Galícia. 

É fundamental salientar a efetiva troca dos gostos e dos hábitos alimentares 

ocorridos entres os imigrantes e a população nativa, tanto nos processos adaptativos quanto 

na inserção de ingredientes e modos de preparo, até então desconhecidos por uma das 

partes. Enfim, a alimentação é um componente estrutural da vida galega na aldeia e, desta 

forma, também não poderia ser diferente em seu novo país, apesar dos momentos de 

sociabilidade serem mais raros do que em seu lócus de origem e do processo adaptativo que 

os imigrantes tiveram que sofrer, como pode ser observado no trecho a seguir: 

 
en canto ás froitas, cómpredicir que os inmigrantes tiñan medo de levar á boca 
aquilo que non coñecían e é por iso que a principio as froitas tropicais non 
triunfaron nas súas mesas. Buscaban — iso si — ter peras e mazás na casa, 
normalmente importadas de Arxentina e Uruguai. Eran froitas que coñecían mellor 
e por isso lles gustaban máis. Algúns tamén conseguían cultivar uvas no terreo ó 
redor da súa casa, o que era um privilexio de poucos. Os galegos tardaron moito en 
comer o abacaxi, a jaca, o caju, a carambola e tantas outras froitas tropicais que 
soamente a partir da segunda xeración de inmigrantes tiveron plena aceptación 
entre eles

343
. (SUÁREZ ALBÁN, 2007, p. 452) 

 
Apesar de inseridos ao cotidiano soteropolitano, os galegos continuam preservando 

sua cozinha nativa em Salvador, principalmente naqueles grupos domésticos em que há a 

presença feminina nascida na Galícia. Isso porque o ambiente doméstico sofre menos 

resistência externa ao ser compartilhado por familiares e pares que comungam muitas 

características, quanto pela postura de transmissão e preparação da alimentação por parte 

das mães, somando-se ao predomínio do gosto paterno (GIARD, 1997; WOORTMANN, 

                                                      
343

 “Em relação às frutas, devemos dizer que os imigrantes tinham medo de levar à boca aquilo que 
desconheciam e é por isso que, inicialmente, as frutas tropicais não eram frequentes em suas mesas. Buscavam 
– por sua vez – ter peras e maçãs em suas casas, geralmente importadas na Argentina e do Uruguai. Eram 
frutas que conheciam melhor e por isso gostavam mais. Alguns também conseguiam cultivar uvas no terreno 
ao redor da casa, no entanto, isso era um privilégio de poucos. Os galegos demoraram muito em comer o 
abacaxi, a jaca, o caju, a carambola e tantas outras frutas tropicais que, somente a partir da segunda geração 
de imigrantes, tiveram plena aceitação entre eles.” (SUÁREZ ALBÁN, 2007, p. 452, tradução nossa) 
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1987). Esta mesma característica de manutenção dos hábitos alimentares com forte vínculo 

com a Galícia também se observa entre seus descendentes da segunda geração – filhos de 

imigrantes galegos que residem em Salvador (VIANA, 2016). 

A partir da terceira geração (netos de galegos), o papel feminino começa a sofrer 

alterações, como o aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho e a divisão das 

tarefas domésticas e os cuidados dos filhos com os maridos e outros familiares. A 

predominância do gosto masculino é substituída por ditames da medicina e cuidados com o 

corpo. No entanto, apesar destas mudanças, a cozinha doméstica permanece um espaço 

feminino, os homens seguem como atores coadjuvantes, tanto na preparação dos alimentos 

quanto no cuidado com os filhos. Destaca-se que os hábitos alimentares galegos entre os 

netos de imigrantes é mais fluido, não se caracterizando como comida cotidiana, mas sim 

como comida festiva, com a eleição de pratos-totens, capazes de acionar sua identidade 

coadjuvante, por muitas vezes relegada em relação a identidade soteropolitana. 

A alimentação pertence, majoritariamente, ao âmbito doméstico e, na maioria das 

vezes, é compartilhada entre os pares. Estas características podem influenciar a sua 

permanência como último traço cultural preservado pelos imigrantes. 

 
*…+ Si los inmigrantes de finales de los añoscincuenta y de la década de los sesenta 
del siglo pasado, de origen castellano, residentes en esta ciudad [Barcelona] 
celebran todavía hoy un encuentro familiar con un gazpacho manchego o unas 
migas, los inmigrantes dominicanos lo hacen sirviendo un arroz al vapor con judías 
rojas y carne estofada, o los inmigrantes gambianos de primera generación 
continúan resolviendo sus comidas del mediodía con el chew o el 
durango/domoda; es porque estas prácticas responden a sus gustos y saberes, 
además de identificarles como grupo. Es así como ciertos platos se convierten en 
platos-tótem, atribuyéndoles un valor simbólico muy peculiar que hace de ellos una 
clave de la identidad cultural, unos indicadores de la especificidad y de la 
diferencia. Estos platos recrean una identidad y las reuniones para degustarlos 
conjuntamente recrean una comunidad de origen existente, precisamente, como 
consecuencia de la inmigración. De forma paralela, estas prácticas se convierten en 
parte del patrimonio de pertenencia y sirven después para la rememoración 
emotiva e identitaria por parte de la generación siguiente, a pesar de que las 
presiones homogeneizadoras de las sociedades industriales tiendan, cada vez más, 
a anular ciertas especificidades. (CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 2005, 
p. 219. Grifo nosso)

344
 

                                                      
344  “

Se os imigrantes dos finais dos anos cinquenta e da década de sessenta do século passado, de origem 
espanhola, residentes em Barcelona, celebram atualmente um encontro familiar com gazpachomanchego ou 
umas migas, os imigrantes dominicanos o fazem servindo arroz ao vapor com judias rojas e carne estofada, os 
imigrantes gambianos da primeira geração continuam preparando suas comidas do meio-dia com o chew ou o 
durango/domoda; é porque estas práticas respondem seus gostos e saberes, para serem identificados como 
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Destaca-se que não há uma homogeneização em relação a escolha de um prato-

totem, podendo, inclusive, ser eleito mais de um entre os galegos em Salvador. Foram 

identificados pelo menos dois grupos de pratos-totem na capital baiana: aqueles oferecidos 

nas festas das associações e aqueles consumidos durantes as comemorações celebradas 

pelas famílias (VIANA, 2016). Nas reuniões e festividades públicas promovidas pelas 

associações culturais na capital baiana percebe-se a presença da sardiñada, da paella, da 

empanada, do churrasco (parrillada) e da queimada. Entre os grupos familiares é possível 

identificar: callos, paella, empanada, rabanada, cocido e tortilla. 

Percebemos que a paella está presente nos dois grupos, apesar de não ser um prato 

tradicional da cozinha345 galega, ela remete fortemente a cozinha espanhola sendo, 

inclusive, categorizada como prato típico da Espanha, principalmente por comensais de 

outros países. 

 

A cozinha galega em Salvador e na Galícia: transmissão alimentar, restaurantes étnicos e 

adaptações alimentares 

A sociedade moderna oferece liberdade de escolha aos indivíduos, e não poderia ser 

diferente com a alimentação. Hoje é cada vez mais difícil encontrar produtos com oferta 

exclusivamente sazonal, e a globalização e o avanço tecnológico muito influenciaram para 

que isto acontecesse. De forma similar, também deparamo-nos com o surgimento de 

                                                                                                                                                                      

grupo. E assim como certos pratos se convertem em pratos-totem atribuindo-lhes um valor simbólico muito 
particular que fazem deles uma chave de identidade cultural, uns indicadores da especificidade e da diferença. 
Estes pratos recriam uma identidade, e as reuniões para degustá-los conjuntamente recriam uma comunidade 
de origem existente, precisamente, como consequência da imigração. De forma paralela, estas práticas se 
convertem em parte do patrimônio de pertencimento e servem depois para a rememoração emotiva e 
identitária por parte da geração seguinte, apesar de que as pressões homogeneizantes das sociedades 
industriais tendem, cada vez mais, a anular certas especificidades.” (CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 
2005, p. 219, tradução nossa) 
345

 “En definitiva, podemos considerar el término “cocina”, en un sentido amplio, cultural, denota, además de 
unos ingredientes básicos, unos principios de condimentación característicos, así como unos procedimientos 
culinarios, un conjunto de reglas, de usos, de prácticas, de representaciones simbólicas y de valores sociales, 
morales religiosos e higiénicos o sanitarios. Las “cocinas”, así consideradas, acostumbran a tener una 
dimensión étnica, nacional o/y regional” (CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 2005, p. 203-204). 
“Definitivamente, podemos considerar o termo ‘cozinha’, em sentido amplo, cultural, ele denota ingredientes 
básicos, uns princípios de condimentação característico, assim como uns procedimentos culinários, um 
conjunto de regras, de usos, de práticas, de representações simbólicas e de valores sociais, morais, religiosos e 
higiênicos ou sanitários. As ‘cozinhas’ assim consideradas, acostumam a ter uma dimensão étnica, nacional 
e/ou regional” (CONTRERAS HERNÁNDEZ; GRACIA ARNÁIZ, 2005, p. 203-204, tradução nossa). 
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restaurantes étnicos em diversas partes do globo; nos dias atuais é possível consumir 

comida chinesa, japonesa, tailandesa, italiana e espanhola, por exemplo, em qualquer parte 

do mundo, mesmo que com algumas adaptações nas receitas, visando agradar o paladar 

local, mesmo que se distancie do gosto dos comensais do lugar de origem da receita (RIAL, 

2005).  

A oferta de uma ampla gama de restaurantes tradicionais e étnicos não indica que os 

comensais consumirão todos os pratos disponíveis – apesar de assim o poderem fazer, caso 

desejem e tiverem condições econômicas e físicas para tal – e, tampouco que haverá uma 

reprodução fiel das receitas, principalmente porque alguns ingredientes são difíceis de 

serem adquiridos devido as barreiras legais de aduana e a aceitação local346, mas não 

obstante estas barreiras, existe a possibilidade de escolha e, com ela, as incertezas. 

O sistema alimentar não é fixo, ele se renova cotidianamente, mesmo que não 

percebamos tais alterações. A inserção, a substituição ou a eliminação de um ingrediente na 

receita, a variação na forma de preparo, a utilização de um novo utensílio durante a 

confecção de um prato ou um método distinto de conservação são alguns exemplos 

possíveis de como ocorre a renovação deste sistema diuturnamente. 

De forma similar, suas constantes alterações podem ser reconhecidas como 

inovadoras e receberem novas denominações no âmbito público, ou ficarem restritas ao 

ambiente doméstico, como uma receita própria da família, compartilhada somente com os 

membros que a compõem e passada através das gerações. 

A transmissão culinária ocorre de muitas formas; ela pode acontecer de mãe para 

filhos, através de observação, por um caderno de receitas que pertenceu a algum parente 

ou, ainda, por mãos e ensinamentos de pessoas não pertencentes à família, neste último 

caso, pode-se identificar, por exemplo, transmissoras próximas como vizinhas, patroas, 

empregadas domésticas, comadres, amigas e escolas destinadas a este fim. Também não se 

pode desconsiderar o mercado de livros de culinária destinados aos distintos grupos etários 

                                                      
346

 As inovações nas receitas tradicionais não chegam a serem exclusivas aos restaurantes étnicos e, tampouco, 
aos descendentes de imigrantes ao fazerem comidas tradicionais dos países de seus antepassados, elas 
ocorrem também em seus próprios repertórios alimentares, incluindo a cozinha brasileira – e, mais amiúde a 
baiana –, e em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos prontos para o consumo, 
independente das especialidades oferecidas. 
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e de gênero, abordando os mais diferentes níveis de complexidade e cozinhas mundiais347. 

Nos dias atuais é possível consultar qualquer tipo de receita com a ajuda da internet. 

Esta facilidade de acesso tem impulsionado a extinção de cadernos de receitas, tal como as 

gerações passadas faziam, com comentários pessoais, desenhos de como preparar, ou 

ornamentar, um prato e abreviações e medidas que somente faziam sentido para aqueles 

cujo código era compartilhado. Vale salientar que, muitas vezes as receitas contidas nestes 

cadernos eram resultado de trocas de experiências com pares e selecionadas a partir dos 

gostos e preferências alimentares vigentes em cada grupo doméstico. 

 
Os manuscritos domésticos apresentam narrativas de experiências pessoais, são 
formas de “escritas da vida” não intencionadas à publicação, caracterizando-os 
assim pela liberdade de construção do texto, sem compromisso com as convenções 
formais da escrita. A cultura do manuscrito doméstico envolve cartas, diários, 
notas, reflexões religiosas, poemas, receitas. (DUTRA, 2014, p. 4) 

 

 Algumas vezes estes cadernos revelam mais do que receitas, eles podem 

indicar quem possui a autorização para manipulá-los, evidenciado pela variedade de letras 

contidas ao longo de suas páginas e demonstram quais comidas foram preferidas em 

detrimento de outras - através das folhas manchadas de óleo e outros ingredientes ou ainda 

a utilização de adesivos que indicam o destaque. A localização e a divisão das receitas em 

partes distintas dos cadernos também apresentam valiosas informações sobre quais pratos 

se relacionam entre si. 

Em relação a estas distinções, deve-se atentar para o gosto familiar, já que a comida 

preparada em casa é confeccionada a partir do repertório de ingredientes aceitos ou, pelo 

menos, tolerados pelos comensais, enquanto que as comidas dos restaurantes e dos livros 

de receitas comerciais seguem uma padronização que desconsidera a facilidade de acesso a 

ingredientes (barreiras geográficas e climáticas e poder aquisitivo, por exemplo) e gostos 

alimentares locais. 

Apesar de ser um prato comumente encontrado nos restaurantes galegos e 

espanhóis, tanto como entrada nos menus, quanto como tapas oferecidos gratuitamente na 

compra de bebidas frias, não é tarefa fácil encontrar receita de callos nos livros de culinária 

                                                      
347

 Atualmente, nos deparamos com o crescente número de sites e aplicativos de celulares com a temática 
gastronômica, tanto nos ensinamentos das receitas e técnicas de preparo, quanto na oferta de produtos 
idiossincráticos de cada cozinha e dicas de substituição de ingredientes. 
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espanhola comercializados em língua portuguesa, mesmo naqueles que pretendem 

promover uma regionalização da culinária a partir da apresentação de receitas típicas de 

cada uma delas, como Andaluzia, Catalunha, Galícia, País Basco e Valencia (SHULMAN, 

2011). 

A invisibilidade de certos pratos e/ou ingredientes nos livros e nos cardápios 

comerciais de restaurantes étnicos ainda é tabu na literatura acadêmica, entretanto 

podemos supor que ela pode estar relacionada ao status que alguns alimentos tem nos 

países em que serão apresentadas e consumidas as receitas icônicas. Sobre isto, é válido 

salientar que, durante muitas décadas, o cocido galego foi considerado prato de pobre e 

corriqueiro, enquanto o callos era classificado como repasto festivo e pertencente as classes 

mais altas da sociedade galega. 

No Brasil, o fato ou bucho de boi não é bem aceito pelo paladar de grande parte dos 

brasileiros. Um dos poucos pratos nacionais em que ele ocupa local de destaque – a 

dobradinha – é relegado ao segundo plano, em detrimento à feijoada, apesar de 

compartilharem grande parte dos ingredientes. Também não há por aqui a tradição do 

consumo cotidiano do grão de bico, sobretudo nos pratos quentes.  

A invisibilidade do callos nos livros comerciais de receitas tampouco pode ser 

justificada a partir desta hipótese, posto que há vasta oferta de receitas espanholas nestes 

exemplares com ingredientes pouco consumidos e com alto valor econômico, como 

mexilhões, anchovas, polvo e determinados cortes de porco, a exemplo da bochecha. Sabe-

se, portanto, que o callos é preservado nas mesas dos grupos domésticos compostos por 

imigrantes galegos em Salvador, através de receitas que perpassam as gerações (VIANA, 

2016). 

A sociedade baiana se aproxima da galega em muitos aspectos, a religiosidade, o 

idioma e a festividade são alguns deles. Esta similitude, entretanto, não foi capaz de impedir 

o preconceito bilateral entre os galegos e os baianos nas primeiras décadas das grandes 

migrações. Ao mesmo tempo em que os galegos discriminavam os negros e mulatos pobres 

baianos, eles eram alvos de duras críticas por parte da população local de baixa renda, que 

os consideravam responsáveis pela carestia dos alimentos e a ocupação indevida dos postos 

de trabalhos que deveriam, por direito, serem ocupados pelos trabalhadores 

soteropolitanos. Por outro lado, as classes mais abastadas baianas consideravam os 

imigrantes galegos sujos, mal-educados e rudes (BACELAR, 1994). 
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A primeira geração de imigrantes encontra-se em uma situação limítrofe (DaMatta, 

2000) entre ser galego e ser brasileiro, preservando marcadores identitários da Galícia no 

Brasil, e, ao mesmo tempo, diferenciando-se dos pares galegos que permanecem nas 

aldeias, por reproduzirem, consciente ou inconscientemente, costumes e práticas brasileiras. 

A partir da segunda geração de descendentes de imigrantes, os laços com o local de origem 

dos pais começam a ser afrouxarem, prevalecendo os traços culturais e identitários 

soteropolitanos. 

Após quase 160 anos da chegada dos primeiros galegos em Salvador é possível 

perceber a diminuição deste grupo de imigrantes nesta cidade, sobretudo nas reuniões e 

festas promovidas pelas instituições e associações existentes na capital baiana, que são cada 

vez mais esvaziadas, em comparação com décadas anteriores. Com isso, não quero dizer que 

os descendentes de galegos foram extintos ou que eles negam sua herança galega, mas eles 

foram plenamente absorvidos pela sociedade baiana, considerando-a inclusive, como sua 

própria sociedade. 

Brillat-Savarin no livro a Fisiologia do Gosto (2001) provoca o leitor com o aforismo: 

“diz-me o que tu comes e eu te direi quem és” (BRILLAT-SAVARIN, 2001, p. 15). Ao ingerir as 

comidas tradicionais de seu local de nascimento, ou de seus pais, é possível resgatar 

memórias individuais e coletivas, através de suas próprias experiências ou relatos 

transmitidos por familiares mais próximos, mesmo que estas memórias estejam 

adormecidas nos dia-a-dia. Assim, tortilla, cocido ou callos são mais do que meios para a 

manutenção do corpo, eles são representantes da identidade galega nas mesas dos 

imigrantes galegos e descendentes na capital baiana, mantendo também a história familiar e 

a memória dos comensais. 

 

Considerações finais 

Diversos são os motivos que levam uma pessoa substituir a familiaridade do seu local 

de origem e o convívio com seus pares para se lançar por caminhos desconhecidos, muitas 

vezes, sozinha e sem qualquer contato prévio no lugar de destino. Situações de guerra, 

perseguição política, variações meteorológicas intensas (períodos de grande seca ou 

enchentes) e fome são algumas explicações possíveis, mas, todas elas, convergem para a 

preservação da vida ou o eminente medo de perdê-la. Evidente que não pode desconsiderar 
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exemplos da busca pelo novo, estabilidade financeira e o aperfeiçoamento pessoal ou 

profissional - cada vez mais necessários no mercado competitivo. 

Na maioria das vezes (exceto em fugas ou situações limites), os migrantes levam 

consigo pertences materiais (documentos, roupas, fotografias...) acumulados em malas, mas 

eles também carregam muitos outros “pertences” invisíveis aos olhos como a religião, o 

idioma, as ideologias e os hábitos alimentares, compostos por repulsas e preferências a 

determinados alimentos e certas regras e comportamentos à mesa. 

Ao fixar raízes em um novo destino, o migrante mantém sua própria “bagagem 

imaterial”, mas, também, absorve e utiliza novos aspectos culturais e sociais do local que o 

acolheu. No entanto, apesar da adaptação e integração no país recém-chegado, ele 

transmite os ensinamentos e as experiências trazidos de sua terra natal para seus 

descendentes. Assim, relatos de histórias, músicas, objetos mnêmicos e receitas ajudam a 

compor o cenário vivenciado antes da migração. 

Os imigrantes galegos que se instalaram em Salvador foram integrados a cultura 

baiana sem abandonar seus próprios costumes. A primeira geração imigrada nos séculos XIX 

e XX foi caracterizada pelo sonho de “fazer a América” e retornar triunfante a Galícia, com a 

possibilidade de aquisição de terras, construção de casas confortáveis, que ainda hoje se 

destacam na arquitetura galega, e fundação e reformas de espaços comuns nas aldeias, 

como praças, escolas e áreas de lazer. 

Alguns imigrantes retornaram para suas aldeias de origens vitoriosos, outros 

voltaram para a Galícia pobres ou com problemas físicos e mentais e, muitos deles 

permaneceram na capital baiana, seja por impossibilidade de retorno - por motivos 

financeiros, emotivos ou de saúde - seja por prosperidade dos negócios e constituição de 

família. 

Nas décadas de maior fluxo migratório galego para a Bahia as associações tiveram o 

papel de mediar as relações sociais dos imigrantes com a sociedade local, mantendo a 

cultura de origem, auxiliando no processo de adaptação e manutenção na sociedade 

soteropolitana, sendo espaço propício para uniões matrimoniais. Nos dias atuais, apesar de 

estarem mais esvaziadas do que outrora, estas associações funcionam como espaços de 

manutenção e reprodução da cultura hispano-galega em Salvador, a partir da oferta de 

cursos de idioma, culinária, dança, canto e pandeireta, e realização de encontros e 

comemorações relacionadas às culturas galegas e espanholas, a exemplo do Dia das Letras 
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Galegas (17 de maio), Dia do Apóstolo (25 de julho), Dia da Hispanidade em Salvador (12 de 

outubro), saraus e seminários relacionados a Espanha e a Galícia. Destaca-se que grande 

parte das festividades nas associações tem comidas e bebidas galegas oferecidas aos 

participantes, este repasto é formado, na maioria das vezes, por pratos-totem capazes de 

estimular a memória afetiva, individual ou coletiva, dos comensais.  

A alimentação não é fixa, ela se renova a todos os momentos. Ela sempre foi objeto 

de decisões cotidianas, sobretudo para a pessoa responsável pela escolha e preparo do 

repasto doméstico. Neste momento, gostos e preferências individuais, situação econômica, 

problemas de saúde, escolhas ideológicas, preceitos religiosos e tabus alimentares são 

ponderados, visando o equilíbrio, ou pelo menos, a minimização de conflitos, entre 

diferentes pessoas que compõem o grupo doméstico; salienta-se ainda que, neste jogo de 

força, o gênero faz diferença na escolha e na quantidade de oferta de determinados 

alimentos, com destaque à preferência masculina. 

A escolha do menu, a eleição e a substituição dos ingredientes, a forma de preparo, 

os meios de armazenamento e descarte e a presença dos comensais ao redor da mesa vão 

além da ideia primordial de nutrição e manutenção do corpo. A galeguidade e a baianidade 

podem ser acionadas a partir das sensações promovidas por um prato (cheiro, sabor e 

mistura de cores), através dos assuntos debatidos ao redor da mesa ou ainda com a oferta 

de alimentos responsáveis pela evocação mnêmica de um passado.  

As receitas galegas podem ser transmitidas através das gerações de distintas formas, 

podendo acontecer através do ensinamento de mães para filhos, a partir de trocas entre os 

pares, ou ainda por livros de receitas e sites disponíveis na internet. As mesas, com seus 

comensais, assuntos e alimentos, tem vida própria e guardam consigo surpresas. Nenhuma 

refeição é capaz de ser reproduzida fielmente, os pratos sofrem alterações a depender da 

disposição e origem do cozinheiro, da oferta e qualidade dos ingredientes e utensílios 

domésticos. As histórias contadas e rememoradas aos seus redores mudam a depender dos 

interlocutores e das situações desencadeadoras. Mas é inegável que as mesas dos 

imigrantes galegos e seus descendentes em Salvador, assim como as cozinhas durante o 

preparo das refeições, são espaços propícios para perceber o elo entre os dois lados do 

Atlântico. 
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SIMBOLISMOS DO DAIME: O PÃO DO CRIADOR 
 

Josué Silva Abreu Júnior348 
 
Resumo  
O Daime é uma religião conhecida por utilizar em seus rituais uma bebida homóloga, associada ao "pão do 
criador". O Daime é feito durante os trabalhos (rituais) conhecidos por feitio, realizados de acordo com os 
simbolismos e tabus presentes nesta. Embasado em bibliografias e em trabalho de campo em cinco centros de 
Daime na Bahia, Rio de Janeiro, Acre e Amazonas, este trabalho buscará apresentar a cosmologia, os 
simbolismos e os processos envolvidos no feitio desta bebida considerada sagrada.  
 
Palavras-chave: [Daime] [Ayahuasca] [Simbolismo]. 

 

SIMBOLISMOS NO DAIME 

O Daime, ao mesmo tempo em que é o nome de uma religião, é o nome da bebida 

cerimonial, genericamente conhecida por ayahuasca, que ocupa lugar central nos ritos deste 

coletivo, considerado como um alimento para o espírito, assim como o próprio Mestre 

Irineu, fundador da doutrina. A ayahuasca, por sua vez, é uma bebida milenar de origem 

indígena, consumida possivelmente há quatro mil anos. Este nome genérico é oriundo da 

língua quíchua, conhecida por ser falada pelos Incas. Esta terminologia foi amplamente 

divulgada por antropólogos, sociólogos, dentre outros profissionais, até que na década de 80 

adquiriu existência jurídica por meio da regulamentação do seu uso. Apesar disso, a 

generalização do termo já existia entre os povos amazônicos brasileiros por meio da 

corruptela oasca349. Para efeitos legais, a ayahuasca é uma bebida preparada a partir da 

decocção do cipó conhecido por jagube (banisteropsis caapi) e da folha chacrona (Psychotria 

Virydea). No entanto, para os daimistas o Daime não é exatamente a mesma coisa que 

ayahuasca. O Daime é preparado em um ritual conhecido por feitio e possui diversas regras 

e tabus para sua feitura. Caso estes preceitos não sejam observados, o líquido extraído não 

pode ser chamado de Daime. O mesmo é válido para diversos contextos que ritualizam a 

ayahuasca, como o dos indígenas e o de outras religiões tradicionais. Os indígenas 

Ashaninka bebem uma decocção de jagube e chacrona que denominam kamarampi. Os 

Kashinawa bebem nixi pãe e os Siona bebem yagé. Apesar destas distinções, Mestre Irineu 

se referia a alguns de seus seguidores como oasqueiros, ainda que estes bebessem apenas o 
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 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
349

 Os termos nativos, quando invocados pela primeira vez, aparecerão em negrito.  
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Daime, fazendo-se valer da denominação genérica. Durante seu processo de iniciação, 

Mestre Irineu recebeu instruções espirituais para chamar a oasca de Daime.  

Nos primórdios do Daime, o ritual do feitio se iniciava com a localização das plantas, 

uma vez que era um trabalho árduo identificar e retirar o cipó e as folhas da floresta 

amazônica (MOREIRA E MACRAE, 2011). Atualmente o trabalho é menos penoso uma vez 

que os centros plantam o jagube e a Rainha 350em suas propriedades. Esse processo ocorria 

geralmente na Lua Nova. Apenas os homens entravam nas matas para buscar o cipó, mas 

ambos os sexos trabalhavam na catação das folhas. Após a coleta dos materiais, os homens 

tomavam Daime para cortar o cipó em lascas de aproximadamente 30 centímetros. Após o 

corte, o cipó era acomodado em sacos e levado para a casa de feitio351. Em seguida os 

homens utilizavam lascas de madeira para limpar o jagube. Após cortado e limpo, o jagube 

era batido com marretas de madeira sob uma madeira grande no chão. Anos mais tarde, o 

seguidor Francisco Grangeiro teve um sonho no qual o jagube era batido em 12 tocos de 

madeira por 12 homens, simbolizando os doze apóstolos de Jesus Cristo. Francisco 

Grangeiro relatou o sonho ao Mestre Irineu e a partir de então o trabalho da bateção passou 

a ocorrer desta forma. Observamos assim a importância que os sonhos possuem dentro do 

Daime. Após o início deste trabalho, o feitor iniciava o cozimento das folhas com o bagaço 

do jagube. Estes materiais eram organizados em camadas alternadas nas panelas, 

totalizando sete camadas. Mestre Irineu iniciava e terminava com camadas de folhas, porém 

alguns feitores receberam autorização para começar e terminar com camadas de jagube 

para evitar que as folhas se queimem. O líquido produzido na primeira fervura da chacrona e 

do jagube é chamado de cozimento. Para finalizar o feitio do Santo Daime, o cozimento é 

colocado em outra panela, com camadas alternadas de pó da casca do jagube e chacrona. O 

feitor possui um cálculo para determinar o ponto do cozimento, no entanto há uma 

concepção na qual o ponto de cozimento é recebido do plano espiritual pelo feitor.            

 O ritual de feitio varia de acordo com os centros do Santo Daime. Costumo separar 

didaticamente estes grupos em ortodoxos do Alto Santo, ecléticos do Alto Santo e ecléticos 

ligados ao ICEFLU (Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota 
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 Nome dado à chacrona no contexto do Daime.  
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 Local onde o Santo Daime é confeccionado.  
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de Melo). Os grupos ortodoxos do Alto Santo estão localizados principalmente no Estado do 

Acre. Assim como nos centros ecléticos, as mulheres que se encontram menstruadas não 

podem participar de nenhuma etapa ligada ao feitio nos centros ortodoxos. Neste contexto, 

é importante ressaltar os diversos tabus relacionados à menstruação em inúmeros coletivos 

amazônicos que nos remetem à idéia de impureza, evocada por Mary Douglas (1991). Nos 

centros ortodoxos, as mulheres que não estão menstruadas trabalham na catação e limpeza 

das folhas, porém, não podem sequer se aproximar da casa de feitio, onde existem as 

fornalhas para o cozimento do Daime e um cercadinho com os doze tocos para a bateção352. 

Estes centros afirmam que esta foi uma recomendação deixada pelo próprio Mestre Irineu e 

que, por esta razão, não alteram os rituais. As mulheres trabalham igualmente preparando o 

alimento para todos os envolvidos no feitio. Nos centros ecléticos, por sua vez, sejam eles 

ligados ao ICEFLU ou ao Alto Santo, as mulheres podem entrar na casa de feitio em alguns 

momentos. Geralmente as mulheres vão à casa de feitio para cantar hinários353 durante o 

rito da bateção, enquanto os homens batem o jagube com suas marretas de madeira no 

compasso dos cânticos. 

O Daime feito nos diversos centros possui igualmente diferenças na forma de 

preparo e em sua concentração. Os centros ortodoxos seguem basicamente o modelo 

explicitado no segundo parágrafo deste texto para fazer o Daime. Os centros ecléticos 

também seguem este modelo, porém, fazem igualmente outros tipos de Daime. Nestes 

centros, a palavra grau é utilizada para se referir à concentração do Daime, indo do primeiro 

ao nono grau. Para acrescentar um grau no Daime, os participantes dos centros ecléticos 

fervem a bebida já pronta em outra panela com jagube e chacrona. Esta prática é conhecida 

por aproveitamento. Os centros ecléticos do Alto Santo aproveitam menos o Daime, quando 

comparado aos centros ligados ao ICEFLU. Os centros ortodoxos do Alto Santo não realizam 

o aproveitamento. Muitos participantes destes centros consideram que tal beberagem não 

pode ser chamada de Santo Daime e que pode gerar danos à saúde de quem o consome. O 

argumento utilizado para o não aproveitamento do Daime é o mesmo utilizado para criticar 

os ritos dos centros ecléticos. Os ortodoxos afirmam fazer o Daime apenas da forma 
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 Ritual no qual o jagube é macerado.  
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 Conjunto de cânticos cerimoniais recebidos por algum participante do Daime.  
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ensinada por Mestre Irineu. Todos os rituais e práticas surgidas após o falecimento do 

Mestre Irineu são consideradas como impuras pelos participantes destes centros. 

O Santo Daime possui um forte gosto amargo que desafia o paladar e a digestão dos 

participantes. Os efeitos gerados pela sua ingestão variam enormemente de acordo com 

cada participante. Os participantes podem ter visões reveladoras sobre determinado tema, 

conhecidas por miração. Durante os ritos os participantes expressam frequentemente 

sentimentos como alegria, amor, força, dentre outros. Porém, alguns participantes podem 

sentir medo, pânico e enjoo, dentre outros sentimentos e sensações. O Daime pode 

provocar vômito em diversas pessoas. O vômito, no entanto, não é encarado como um 

efeito colateral, mas sim como um efeito desejável. Nos centros ligados ao ICEFLU, por 

exemplo, o vômito é chamado de limpeza. Geralmente a limpeza é antecedida por 

sentimentos, sensações e pensamentos considerados ruins e que são colocados para fora 

junto ao vômito. Em todos os centros do Daime, a palavra limpeza é utilizada para se referir 

a uma reforma íntima que cada daimista deve buscar fazer. Neste contexto é importante 

considerar que, como as concepções e práticas de saúde e cura são distintas nos diferentes 

centros do Daime, o que é considerado limpo em um contexto pode ser considerado sujo em 

outro.     

Além da bebida cerimonial, os daimistas possuem ligações culturais e históricas com 

outras plantas e alimentos que podem ser igualmente considerados sagrados em 

determinados contextos do Santo Daime. Neste sentido é importante frisar que o fundador 

do Daime se dedicou à agricultura desde criança, além de conviver com algumas cabeças de 

gado na propriedade da sua família. Aos dezessete anos serviu ao exército, porém, em 

seguida trabalhou como jardineiro e também em abatedouro. Por volta de 1911, Irineu 

serviu novamente ao exército, posteriormente trabalhou em seringais provavelmente como 

regatão, foi policial até 1930 até que passou a laborar exclusivamente na agricultura e seguir 

criando gado. Em 1945, Mestre Irineu adquiriu uma propriedade de 500 hectares afastada 

do centro de Rio Branco/AC e seus seguidores passaram a trabalhar nesta localidade em um 

sistema comunitário de agricultura. Muitos participantes do Daime nesta época eram ex-

serigueiros que anteriormente compravam seus alimentos exclusivamente em pequenos 

mercados mantidos pelos seringalistas, isto é, os proprietários dos seringais. O trabalho 

coletivo na agricultura foi mantido e acentuado pelos centros ecléticos. Sebastião Mota 

(Padrinho Sebastião), fundador do CEFLURIS (atual ICEFLU), embora tivesse seu centro na 
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zona rural do pequeno município de Porto Acre/AC, achou por bem transferir sua 

comunidade para um centro considerado ainda mais isolado, que fora batizado por Rio do 

Ouro. Poucos anos mais tarde, Padrinho Sebastião transferiu a comunidade para um local 

ainda mais remoto, onde está instalada ainda hoje a sede do ICEFLU, conhecido por Céu do 

Mapiá, no município de Pauní/AM. A dependência deste coletivo para com a agricultura na 

década de setenta era tamanha que os moradores do Céu do Mapiá passaram fome diversas 

vezes em função da má colheita. Esta situação levou o Padrinho Sebastião a orar para que 

pessoas com poder aquisitivo chegassem à comunidade. Desde a década de 70, o CEFLURIS 

recebia em seu centro, jovens de classe média de Rio Branco, assim como pessoas oriundas 

de outros estados e países. Porém, após a oração do Padrinho Sebastião, o CEFLURIS passou 

a receber pessoas endinheiradas dispostas a investir na comunidade. Atualmente, apesar do 

significativo trabalho na agricultura, a maior parte dos alimentos consumidos no Mapiá são 

adquiridos na cidade de Boca do Acre/AM e trazidos de barco. 

 Todos os centros do Daime em que estive sugerem uma dieta para três dias antes e 

três dias depois dos trabalhos. Mestre Irineu orientava seus seguidores a se absterem de 

álcool e sexo nestes dias. O objetivo dessa dieta é afastar as doenças que neste contexto 

estão relacionadas às impurezas ou à sujeira. Atualmente, algumas igrejas ligadas ao ICEFLU 

pedem que as pessoas tenham uma alimentação leve, evitando a carne. Apesar disso, no 

Céu do Mapiá, sede do ICEFLU, não existe restrições à carne. O vegetarianismo é mais 

comum nos centros fora do Acre ou Amazonas, uma vez que estes centros são mais 

influenciados por práticas que exigem o vegetarianismo, como é o caso do hatha yoga, do 

bakti yoga, do rastafarianismo, dentre outras. Apesar disso, é interessante lembrar que em 

seu processo de iniciação, Mestre Irineu permaneceu oito dias na mata se alimentando 

apenas de macaxeira insossa, Daime e chá de erva cidreira, isto é, uma alimentação sem 

carne. Tal dieta é muito comum nos processos iniciáticos de pajés, xamãs e análogos da 

região amazônica. A macaxeira, como se sabe, é um dos principais alimentos das 

comunidades indígenas brasileiras. O chá de erva cidreira é utilizado durante os ritos dos 

centros ortodoxos do Daime ainda hoje. O chá de erva cidreira ou capim santo é oferecido 

ao participante que se sente mal por estar mirando intensamente. O objetivo é diminuir a 

intensidade da miração. Em alguns centros ecléticos os participantes se alimentam apenas 

de macaxeira durante os ritos do feitio, de forma análoga ao que Mestre Irineu fez em seu 

processo iniciático. Um participante de um centro ortodoxo, no entanto, afirmou que tal 
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dieta não é necessária, uma vez que o Mestre Irineu, embora tenha passado por tal rito, não 

o recomendava para os seus seguidores. O participante disse ainda que os daimistas não 

precisam fazer tal sacrifício porque o Mestre Irineu já o havia feito. 

O Santo Daime possui ligações históricas igualmente com a planta conhecida por 

mureré (Eichornia paniculata). Mestre Irineu aprendeu com “um índio” a fazer um preparo à 

base do mureré que, quando ingerido, pode curar o reumatismo, de acordo com concepções 

presente no Daime. É possível observar que, além da ayahuasca, Mestre Irineu conheceu 

outras ingestas de origem indígena. Nos primeiros ritos do Daime, Mestre Irineu utilizava 

igualmente o tabaco orgânico, plantado por ele mesmo. Para realizar uma cura, Mestre 

Irineu soprava a fumaça do tabaco em um copo de Daime, tapava com as mãos e em seguida 

o oferecia para o participante necessitado. Quando um participante estava mirando 

intensamente, Mestre Irineu soprava fumaça e passava a mão acima da cabeça da pessoa 

em questão. Apesar disso, não há no Daime atualmente ritos nos quais o tabaco é utilizado 

como ferramenta de cura. No entanto, muitos participantes dos centros ecléticos participam 

de trabalhos xamânicos e neoxamânicos nos quais o tabaco é utilizado com esta finalidade. 

Os participantes dos centros ortodoxos afirmam que Mestre Irineu não repassou os 

conhecimentos acerca da cura com o tabaco para os seus seguidores e que, por esta razão 

não realizam tais ritos. 

Outra ingesta de origem indígena bastante consumida ainda hoje nos centros 

ortodoxos do Daime é a caiçuma, conhecida em outros contextos por cauim. Esta é uma 

bebida alcoólica extraída por meio da fermentação da macaxeira. No entanto, no contexto 

do Daime a macaxeira não fermenta a ponto de um dar um teor alcoólico significativo à 

bebida. É importante lembrar que os daimistas devem evitar o álcool nos três dias que 

sucedem e precedem os trabalhos. No contexto dos indígenas Ashaninka, a caiçuma é 

chamada de pyarentsis, possui significativo teor alcoólico e ocupa lugar central nesta 

cosmologia juntamente ao kamarampi (um tipo de ayahuasca).   

É muito comum igualmente a utilização de rapés, tanto em centros ortodoxos quanto 

em centros ecléticos. Mestre Irineu preparava o seu próprio rapé utilizando tabaco, 

sementes de imburana, erva-doce, cravo, pião e cabacinha. Mestre Irineu utilizava o rapé 

colocando-o sobre um dedo e aspirando em seguida. Os participantes dos centros ortodoxos 

preferem utilizar a receita deixada por Mestre Irineu, assim como aspirar da forma que ele 

fazia. No entanto, nos centros ecléticos é comum a utilização de aplicadores de rapé de 
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origem indígena conhecidos por tepi e curipe. Os rapés utilizados são frequentemente feitos 

por comunidades indígenas amazônicas. Paulo Serra, filho de criação do Mestre Irineu e 

participante de um centro ortodoxo, afirma estranhar os rapés feitos com “casca de pau”. 

Mestre Irineu e seus seguidores utilizavam o rapé para se proteger da variação térmica. 

Neste sentido, faziam uso antes do banho e também durante os trabalhos de feitio, quando 

eram expostos à alta temperatura da fornalha.     

Na década de setenta, o CEFLURIS começou a fazer uso ritualístico da cannabis 

sativa, conhecida por Santa Maria neste contexto. Para os centros ortodoxos tal prática é 

abominável. Em função de perseguições policiais, o CEFLURIS abandonou esta prática em 

ritos oficiais, porém, muitos participantes seguem consagrando a Santa Maria. No contexto 

do ICEFLU existem milhares de hinos em louvor a esta planta. A Santa Maria está ligada a 

cura, ao conforto, ao acalento e é igualmente considerada como um alimento. Um dos hinos 

mais conhecidos em louvor a Santa Maria diz que “ela cura e alimenta o amor em nossos 

corações”. É importante observar que, assim como o Daime é considerado o próprio Mestre 

Irineu, a cannabis é considerada a Santa Maria. Neste sentido, é possível afirmar que tanto 

nos centros ecléticos quanto nos centros ortodoxos, algumas plantas e bebidas podem ser 

consideradas como humanos. Em centros de todas as linhas o ser de cura conhecido por 

Tucum é invocado para curar “castigando os mentirosos” e “enxotando os malfazejos”. O 

Tucum é igualmente o nome de uma árvore espinhenta utilizada no Maranhão em ritos para 

o Curupira. O ser conhecido por Maraximbé, que é igualmente o nome de uma planta 

(Emmotum fagifolium), é igualmente invocado para doutrinar aqueles que cometeram 

algum desvio grave. O Tucum e o Maraximbé não são ingeridos, no entanto, servem aqui 

para ilustrar como algumas plantas no Daime podem ser consideradas como um ser dotado 

de pensamento, sentimento e sensações.  

No contexto do ICEFLU, é muito comum o uso da expressão “plantas de poder” para 

se referir a um conjunto de plantas e bebidas rituais como o Daime, a Santa Maria, a Jurema, 

o San Pedrito, o Peyote, certos tipos de cogumelos, o tabaco, a Ajireia, dentre outras. Os 

participantes dos centros ortodoxos não utilizam tal conceito e não fazem comparação do 

Daime com outras bebidas ou plantas consideradas sagradas em outros contextos.  A Jurema 

é uma bebida feita a partir de plantas conhecidas também por Jurema. A Mimosa Hostilis, a 

Mimosa Tenuiflora, a Acácia Mimosa e a Jurema Mimosa são algumas das espécies que 

podem ser utilizadas para se fazer a bebida. Jurema é uma palavra que tem origem no 
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tronco Tupi e significa espinheiro ou arvore com espinhos fedorentos. A bebida cerimonial é 

utilizada há séculos por indígenas do tronco Tupi, assim como por quilombolas e populações 

caboclas, principalmente no nordeste, e possui o mesmo princípio ativo do Daime, isto é, o 

DMT (Dimetil Triptamina). O San Pedrito, por sua vez, é um cacto comum nos Andes 

peruanos e bolivianos e também o nome de uma bebida extraída a partir da planta 

homóloga. No Céu do Mapiá, onde se encontra a sede do ICEFLU, há um ritual no qual os 

participantes podem consagrar o Daime, o San Pedrito ou a Jurema. Assim como o San 

Pedrito, o Peyote é uma bebida cerimonial extraída de um cacto (encontrado principalmente 

no México) e possui o princípio ativo conhecido por mescalina. Para utilizar a ajireia, as 

pessoas mordem algumas sementes e deixam na boca por alguns minutos até comerem. 

Embora muitos participantes considerem a ajireia como uma planta de poder, não existe 

ritos nem hinos em louvor a esta planta.  No Santo Daime não existe tampouco rituais 

organizados para se comer cogumelos psicoativos, porém, muitos participantes já 

experimentaram e há um hino em louvor a estes fungos, recebido pelo Padrinho Alfredo, 

atual líder do ICEFLU. Neste hino é possível observar que o cogumelo é considerado um ser 

humano, um Rei. Vejamos: 

 

Amar e ter amor 
(Padrinho Alfredo) 
Amar e ter amor 
Com respeito às coisas superior  
Se firmar em tudo que existe 
Tudo isso Cogu-Rei me mostrou 
 
Aqui eu vou 
Dizendo o que ele me mostrou 
Dando prova do meu conhecimento 
Com o mestre Cogu-Rei aqui estou 
 
Oh! Virgem Mãe   
Bendita Mãe do Mestre Ensinador 
Vos agradeço porque eu aqui estou 
Dando prova do que vós me ensinou 
 
O que eu digo, eu sou 
Confiando em meu Pai Criador 
Vamos todos meus irmãos se respeitar 
Com meu Pai e minha Mãe aqui estou 
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Neste trabalho busquei focar as ingestas que possuem importância simbólica no 

contexto do Santo Daime. Tais ingestas fogem à concepção do senso comum que leva as 

pessoas a pensarem o alimento apenas como sólido. Neste trabalho, diversas ingestas foram 

consideradas alimentos, sejam elas sólidas, líquidas, gasosas, bebidas, comidas ou inaladas. 

Observamos que a ingesta é algo central no contexto do Santo Daime, uma vez que o 

coletivo recebe o mesmo nome da bebida cerimonial. Ao considerar o Daime como o próprio 

Mestre Irineu, os daimistas estendem a humanidade para esta bebida, trazendo assim 

indício das relações que estabelecem com determinadas plantas e preparados a partir 

destas. As diferentes ingestas e os significados atribuídos a estas marcam as diferenças 

internas no Santo Daime. Os grupos ortodoxos que afirmam realizar apenas os trabalhos 

deixados pelo Mestre Irineu buscam igualmente fazer o Daime, o rapé, dentre outros, da 

forma deixada por este. A presença do chá de erva cidreira nos trabalhos dos centros 

ortodoxos, além dos efeitos terapêuticos, ilustra como os centros ortodoxos buscam não 

alterar os rituais. Por outro lado, é importante estar atento aos jogos simbólicos que estão 

presentes na relação ortodoxia/heterodoxia, análogos aos presentes na relação 

estrutura/anti-estrutura apresentada por Victor Turner (1974). As communitas (anti-

estrutura) se utilizam dos mesmos símbolos presentes na estrutura, uma vez que a 

comunicação se dá nestes termos dentro de cada cultura. Dessa forma, os grupos 

considerados ecléticos, possuem muitos elementos que remetem à ortodoxia, à estrutura. 

Dessa forma, o fundador do ICEFLU foi seguidor direto do fundador do Daime, recebeu deste 

a autorização para abrir um centro, manteve os trabalhos deixados pelo Mestre Irineu e 

desenvolveu novos ritos embasados na própria dinâmica do Daime. A consagração da Santa 

Maria , por exemplo, foi revelada ao Padrinho Sebastião por meio de um sonho, considerado 

uma forma de se obter conhecimento por daimistas de todas as linhas. É importante 

observar igualmente que, assim como os centros ortodoxos, há muitos anos o ICEFLU insiste 

com suas filiais para realizar os mesmos ritos da matriz, enrijecendo desta forma a sua 

estrutura. É possível observar que, além dos ritos, existe uma forte comunicação de ingestas 

entre a matriz e as filiais. Dessa forma, o uso do tabaco, da jurema, do San Pedrito, do 

Peyote, dentre outros, estão presentes entre os participantes do ICEFLU e dos grupos 

próximos a este. As diferenças entre as ingestas levam um coletivo a considerar o outro 

como sujo, impuro ou doente. Neste sentido, os centros ortodoxos podem a oferecer auxílio 

para determinadas enfermidades que não são sequer consideradas como tal em outro 
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coletivo. A busca pela abstinência da cannabis sativa e de outras plantas de poder nos 

centros ortodoxos é um exemplo disso. Existe uma concordância entre os centros de que os 

participantes devem evitar o álcool e carne nos três dias que antecedem e precedem os 

trabalhos, no entanto, um dos centros ortodoxos orienta que seus participantes não 

consumam álcool em momento algum. Apesar das diferenças notadas no feitio do Daime, os 

grupos estão de acordo que o Daime é um alimento, o pão do criador.  

 

A TERRA AONDE ESTOU 
(Mestre Irineu) 
 
A terra aonde estou 
Ninguém acreditou 
Dai-me amor, dai-me amor 
Dai-me o Pão do Criador 
 
A minha Mãe que me ensinou 
Quem me deu todo primor 
Dai-me amor, dai-me amor 
Dai-me o Pão do Criador 
 
A riqueza todos têm 
Mas ninguém quer acreditar 
Dai-me amor, dai-me anor 
Livrai-me de todo o mal  
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SÃO COSME E SANTA BÁRBARA COMEM DENDÊ:  SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS NOS 
CARURUS DE PROMESSA EM SALVADOR-BA 

 
Vagner José Rocha Santos354 

 

Resumo 
Em Salvador, os meses de setembro e dezembro são marcados pelo oferecimento de caruru em honra aos 
santos Cosme e Damião e Santa Bárbara, respectivamente. Embora sejam santos católicos, comidas 
relacionadas ao universo religioso de matriz africana foram escolhidas para homenagear tais santos. A partir de 
revisão bibliográfica, pesquisa em periódicos e trabalho de campo, o artigo analisa os aspectos simbólicos 
envolvidos nessa tradição afro-baiana que atravessa os séculos e alimenta não só o corpo, como também o 
espírito. 
 
Palavras-chave: caruru; São Cosme e São Damião; Santa Bárbara; Salvador. 

 

Considerações iniciais 

A devoção à Santa Bárbara na capital baiana é uma das tradições religiosas mais 

antigas de Salvador. O culto à virgem mártir degolada pelo pai por não renunciar a fé cristã 

teve início no século XVII através da instituição de um morgado em honra à santa na Cidade 

Baixa. Após mais de 250 anos, um incêndio no prédio vizinho ao morgado (que funcionava 

principalmente como um centro comercial) obrigou que a imagem fosse transferida para 

outra igreja na região do Comércio. 

No início do século XX, após a demolição do morgado, os comerciantes do antigo 

centro comercial foram transferidos para outro mercado localizado na Baixa dos Sapateiros. 

Com a mudança dos comerciantes para esse novo mercado, Santa Bárbara passou a ser 

venerada no local. Todos os anos, no dia 04 de dezembro, os feirantes realizavam missa e 

procissão para a sua padroeira. Até hoje, os festejos são marcados pela distribuição de 

caruru para os devotos. 

Além de Santa Bárbara, os santos Cosme e Damião também são homenageados na 

Bahia com o oferecimento de um caruru de promessa. Como será detalhado no artigo, a 

escolha dessa comida encontra fundamento nas associações feitas entre santos e orixás no 

processo de sincretismo afro-religioso existente na Bahia. Apesar de serem reverenciados 
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com a mesma comida servida para Santa Bárbara, há especificidades no modo de preparo do 

caruru de cada santo, conforme prescreve o ritual. 

A partir dos significados que permeiam a antiga tradição de servir caruru de 

promessa na Bahia, o texto possibilita algumas reflexões em torno do comer e da comida no 

âmbito do sagrado. Ademais, distingue o caruru oferecido aos santos do caruru servido às 

sextas-feiras nos restaurantes de “comida baiana” soteropolitanos. Ao longo do artigo, será 

possível perceber que o caruru de promessa é uma comida que também tem a função de 

alimentar o espírito. 

 

O caruru e suas variações 

Desde o período colonial, as comidas à base de azeite de dendê faziam parte das 

festas religiosas populares de Salvador. Caruru e acarajé, por exemplo, foram comidas 

africanas que chegaram nas ruas através das escravas de ganho e que circularam em várias 

festas dedicadas aos santos católicos. A partir do século XVIII, com a chegada dos iorubás e 

seu culto a Iansã, a relação já existente de Santa Bárbara com o comércio ganhou novos 

elementos em Salvador pois, em África, Iansã já era conhecida como a senhora dos 

mercados.  

Se, com a vinda dos iorubás principalmente no século XIX, os orixás do fogo (Xangô e 

Iansã) começaram a ser sincretizados com Santa Bárbara, isso passou a mudar a partir do 

século XX. De acordo com Jocélio Teles dos Santos (2005, p. 37), “Nos anos 30 começou a se 

solidificar entre os adeptos uma correspondência exclusiva ao gênero feminino. Santa 

Bárbara passou a ser associada a Iansã e a Oiá e, ‘ocasionalmente’, a Xangô, como foi 

registrado por Pierson355”. 

De certa forma, o caruru de Santa Bárbara está vinculado ao amalá de Xangô. Na 

festa de 04 de dezembro de 1982, um jornal baiano chegou a escrever que em Lauro de 

Freitas, no Terreiro de Zé de Ogun, “além do acarajé, foi servido o amalá de Iansã (grifo 

meu), feito com quiabo e camarão” (A TARDE, 05/12/1982, p. 3). O periódico Correio da 

                                                      
355

 No livro “Brancos e prêtos na Bahia: estudo de contacto racial”, ao tratar do que chamou de fusão entre 
santos e orixás, Donald Pierson (1971, p. 332) escreveu: “Mesmo Xangô, o orixá do relâmpago e do trovão, 
julgado por alguns prêtos como sendo distinto de todos os santos católicos, era adorado em várias das mais 
representativas seitas de gêge-nagô, sob o nome de São Jerônimo e, ocasionalmente, de Santa Bárbara”. 
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Bahia, de 06 de dezembro de 1986 (Cidade, p. 5), também se referiu ao caruru dessa forma e 

noticiou que, no mercado da Baixa dos Sapateiros, “o povo compareceu para prestigiar 

Iansã, Santa Bárbara no sincretismo religioso e provar do seu amalá, a comida preparada 

com muita fé pelos seus devotos”. 

 Nas cerimônias públicas dos orixás do fogo, é comum servir amalá ou caruru aos 

presentes. Tratando das celebrações em honra a Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá, Fábio Lima 

(2005) explicou como acontece o ritual nesse terreiro de candomblé e os ingredientes que 

compõem o amalá. 

 

No calendário das festas, durante o ciclo de Oxalá, Xangô é celebrado com uma 
grande festa o ajabalá. A festa ocorre em uma quarta-feira do mês de outubro, 
quando se faz uma deferência especial a Xangô no barracão, com uma enorme 
gamela, vasilha de madeira talhada, contendo amalá, o cortado de quiabo 
temperado com cebola, camarão seco e azeite-de-dendê. (LIMA, 2005, p. 40-42) 

 

Vivaldo da Costa Lima (2010), ao analisar as comidas rituais informadas por Olga do 

Alaqueto, então ialorixá do Ilê Maroialaji, destacou que o amalá é um prato composto por 

angu ou pirão, coberto com um caruru. O amalá de Xangô descrito por Olga, por exemplo, 

“não tem conta de quiabo”. Segundo Lima (2010), 

 

O amalá é uma comida preferida de Xangô e de sua corte e, no candomblé da 
Bahia, observa-se com ele mais um processo curioso de metonímia. Muitos autores 
dizem que o amalá “arriado” para Xangô e outros orixás tem sempre o quiabo na 
sua feitura; que o nome amalá significa um “prato feito basicamente com quiabo”. 
Muitos autores o descrevem assim, “como um prato de quiabo”. 
Olga do Alaqueto chega a dizer, falando do amalá de Xangô, que o mesmo “não 
tem conta de quiabo”, e explica devidamente: “em cima do angu de inhame, ou de 
farinha ou de acaçá. Não pode ser é puro”. Isto é, o angu – que é propriamente o 
amalá – deve ser sempre acompanhado, coberto com quiabo na forma de caruru. 
(...)  
A palavra amalà (amalá) é o iorubá para pirão de inhame

356
. (RÉGIS; LIMA, 2010, p. 

64) 

 

                                                      
356

 De acordo com William R. Bascom (1951, p. 128), em Ifé, amala ou oka é o mesmo que mingau de inhame. A 
receita iorubá é preparada da seguinte forma: “A farinha de inhame é adicionada gradualmente à água 
fervente, mexendo com uma vareta de madeira para que não fique grumoso e cozido (se) até estar 
homogêneo. O sal grosso (kaun) é adicionado para engrossar somente se for utilizada uma farinha de baixa 
qualidade; se a farinha for boa, o sal não deve ser adicionado. A espessura do mingau varia de acordo com o 
gosto do indivíduo pela quantidade de farinha que é adicionada. É servido em um prato e pode ser comido com 
um dos ensopados” (tradução minha). 
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Desta forma, o amalá diz respeito ao angu ou pirão que serve de base para a comida 

de Xangô, finalizada com o cortado de quiabos. Já o caruru nem sempre foi preparado com 

quiabo. Lima (2011) frisou os problemas linguísticos envolvendo o nome do prato, 

especialmente no que se refere à etimologia da palavra. Depois de apresentar a explicação 

para o prato africano que foi introduzido e modificado no Brasil, Lima (2011) resumiu: 

 

Caruru era pois o nome que se dava a certas folhas comestíveis, em geral da família 
das amarantáceas (V. Huascar Pereira), e como o seu equivalente iorubá, o efó, o 
nome foi estendido à comida com elas preparada. A rigor, o caruru e o efó se 
equivaliam, originalmente, sendo a forma caruru a mais antiga no Brasil. Está 
consignada em autores antigos como Vilhena, o Padre Pires e outros. (LIMA, A 
TARDE/ ESPECIAL CONSCIÊNCIA NEGRA, 18/11/2011, p. 12) 

 

Originário do continente africano (provavelmente da região entre o Egito e a Etiópia), 

o quiabo chegou ao Brasil durante o período da escravidão e logo foi incorporado aos pratos 

da culinária local. Similar ao preparo do caruru brasileiro, o quiabo também é consumido sob 

a forma de ensopado pelos iorubás da África Ocidental357. Ao descrever as comidas da dieta 

iorubá, William R. Bascom (1951) apontou que  

 

A variety of leafy vegetables, both cultivated and wild, are used in the preparation 
of stews, either with or without meat, and are classed under the general terms efo 
or ewebe (leaves of stew). (...) Dalziel and the Yoruba Dictionary list aje fowo 
(ajitan) Celosia spp. Ilasa, the leaves of ochra, also fall into this category, but ochra 
itself, (ila) Hibiscus esculentis is classed as a fruit (eso), although it serves much the 
same function in cooking.

358
 (BASCOM, 1951, p. 47) 

 

Ainda que o quiabo esteja presente nas suas receitas, é importante ressaltar que a 

palavra caruru não é de origem iorubá. Conforme destacado por Lima (2011), 

 

                                                      

357
 Em verdade, na receita de ensopado de quiabo informada por Bascom (1951, p. 135), os ingredientes e 

modo de fazer aproximam-se mais do preparo da quiabada baiana, mas sem colocar camarão defumado. Os 
quiabos, depois de cortados em pedaços e aferventados, são misturados a uma espécie de ensopado de carne. 
Essa receita iorubá é finalizada com o acréscimo do óleo de palma, semelhante à preparação do caruru que é 
concluída adicionando azeite de dendê. 
358

 “Uma variedade de vegetais folhosos, cultivados e silvestres, são usados na preparação de ensopados, com 
ou sem carne, e são classificados sob os termos gerais efo ou ewebe (folhas de guisado). (...) Dalziel e o Yoruba 
Dictionary listam aje fowo (ajitan) Celosia spp. Ilasa, as folhas do quiabeiro, que também se enquadram nesta 
categoria, mas o quiabo em si, (ila) Hibiscus esculentis é classificado como uma fruta (eso), embora tenha a 
mesma função na culinária” (tradução minha). 
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De todo modo não existe em iorubá a palavra calulu ou caruru, mas na língua fon 
do Dahomey, o termo há longo tempo assimilado, mas reconhecidamente 
estrangeiro, é sempre referido como tal pelos autores dahomeanos, que o grafam 
caloulou, como Hazoumé ou calalou como Alapini. (...) 
Na língua iorubá, o prato a que chamamos de caruru de quiabo, é conhecido como 
obé-ilá, cuja tradução literal nos fornece a denominação brasileira: obé = caruru; ilá 
= quiabo. Já vimos que o efó é também chamado entre os nagôs de obé-buê ou 
obé-êuê, de obé = caruru e euê = folha. (LIMA, A TARDE/ ESPECIAL CONSCIÊNCIA 
NEGRA, 18/11/2011, p. 12-13) 

 

Tão popular até os dias de hoje, o caruru que ganhou destaque em Salvador é feito 

com quiabos. Conforme sinalizou Manuel Querino (2006, p. 27), ainda no início do século XX, 

na Bahia, essa comida já foi preparada com vários tipos de folhas, até o quiabo prevalecer 

como o ingrediente principal do prato. Além do caruru servido no cotidiano soteropolitano, 

há também os chamados carurus de promessa ou preceito. Em geral, esses carurus são para 

os santos Cosme e Damião ou para Santa Bárbara. Apesar de algumas divindades 

compartilharem da mesma comida, o modo de preparo varia de acordo com o santo.  

 

Preceitos dos carurus de promessa 

Enquanto o amalá tem os quiabos lascados em tira, cortados na diagonal, o caruru de 

Santa Bárbara (Iansã) é cortado em rodelas e o de São Cosme e São Damião (Ibejis) em 

pedaços pequenos porque os santos são crianças/erês no candomblé. Tanto Iansã (esposa) 

como os Ibejis (filhos) comem quiabo em função deste vínculo familiar e real, que une a 

corte de Oió em torno da mesa. 

Sobre o fato do caruru de Santa Bárbara/Iansã ser “cortado em rodas como 

moedinhas” (SOUSA, 2003, p. 130), Ramos (2017) apontou uma explicação para este 

preceito: 

 

Assim como Xangô come o seu amalá, no encontro com Oyá-Iansã, Santa Bárbara 
ganha o seu caruru com um cuidado importante: o quiabo tem que ser cortado em 
rodelas. O símbolo remete, possivelmente, à forma das moedas, afinal a divindade 
iorubana é padroeira dos mercados e esse rito atrai boa sorte, segundo os mais 
velhos. O mercado, portanto, ganha mais uma atribuição para festejar sua patrona: 
local capaz de sacralizar a comida tanto no preparo como na distribuição. (RAMOS, 
2017, p. 214) 

 

No caso dos Ibejis, há um mito que explica como os gêmeos enganaram Exu e 

ganharam o direito de comer amalá sem pimenta. No livro Cozinhando História: receitas, 

histórias e mitos de pratos afro-brasileiros (2015), as autoras descrevem que, diariamente, 



956 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Xangô ficava irado porque Exu sentia o cheiro do amalá, entrava em seu palácio, arrebatava 

a gamela da comida das mãos da moça que servia o rei de Oió e comia tudo sozinho. Certo 

dia seus filhos gêmeos foram visitá-lo, souberam do ocorrido e disseram ao pai que poderia 

ajudá-lo. Orientaram que o rei fizesse um tambor Batá pequeno e organizasse uma festa, 

convidando todos os orixás. Quando o amalá ia ser servido aos convidados, Exu entrou 

rapidamente para roubá-lo, mas um dos gêmeos o conteve, propondo um trato: “Vou tocar 

aquele Batá e você vai dançar. Se você não aguentar, nunca mais vai entrar aqui e comer 

toda a comida do meu pai”. (2015, p. 26) 

Como Exu não sabia que havia dois meninos gêmeos, aceitou o desafio certo de que 

iria ganhar do erê. Só que, quando um menino cansava de tocar o tambor, seu irmão 

rapidamente trocava de lugar com ele e assim revezaram várias vezes até Exu cair exausto 

no meio do salão. Concordando que não iria mais roubar o amalá de Xangô, Exu apenas 

pediu para deixar um pratinho para ele, na porta do palácio, sempre que o reio de Oió 

fizesse uma festa. 

 

Em memória deste evento, todos os anos os Ibejis são homenageados com o 
caruru, que é muito parecido com o amalá mas não leva carne nem pimenta. Todos 
os orixás participam desta festa e a comida de cada um também é servida. 
Acompanhando o caruru, tem o feijão preto e a pipoca de Omolú, a banana-da-
terra frita de Oxumaré, o acarajé de Iansã, o abará e mulukun de Oxum e o inhame 
cozido de Oxalá. 
Também faz parte da tradição que, antes de todos comerem, sete meninos 
recebam o caruru completo em memória dos Ibejis, Taiwo, Kehinde, Idhoú, Alabá, 
Talabí, Adoká e Adosú. (FREGONEZE; COSTA; SOUZA, 2015, p. 27)  

 

Nesse sentido, o caruru é motivo de festa e está para além do ensopado de quiabos. 

Ao reunir essa família mitológica num banquete real, o caruru fortalece os vínculos de 

coesão, unidade e celebração. No caso das homenagens aos santos gêmeos, o hábito de 

servir caruru para reverenciá-los é uma tradição antiga na Bahia e que não ficou restrita às 

famílias afrodescendentes. Conforme registrou Nina Rodrigues (1945), no final do século XIX, 

 

IBEJI, os Gêmeos, sob a invocação de São Cosme e São Damião, é dentre as 
divindades africanas uma das de culto mais popular e disseminado nesta cidade. 
Sei de famílias brancas, da boa sociedade baiana, que festejam Ibeji, oferecendo às 
duas pequenas imagens de São Cosme e São Damião sacrifícios alimentares. Numa 
capela católica muito rica, de um dos primeiros palacetes desta cidade, encontrei 
eu, uma noite, no exercício da profissão médica, em bandeja de prata e em 
pequena mesa de charrão, as imagens dos santos gêmeos, tendo ao lado água em 
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pequenas quartinhas douradas e esquisitos manjares africanos. (RODRIGUES, 1945, 
p. 363) 

 

Ao passo que Santa Bárbara é celebrada no dia 04 de dezembro, com uma comida 

que começou sendo servida nos mercados (espaço público), São Cosme e São Damião são 

festejados no dia 27 de setembro, numa tradição familiar de servir caruru em casa (espaço 

privado). Como escreveu Édison Carneiro (1987, p. 68-69), “Cosme e Damião - os Ibêje nagôs 

- são objeto de grande culto essencialmente doméstico, familiar, na Bahia”.359 

Além de serem associados aos Ibejis, na Bahia, os médicos gêmeos são identificados 

com outra dupla de santos irmãos: Crispim e Crispiniano. Não à toa, os mártires sapateiros 

integram o grupo dos sete meninos que têm a prerrogativa de comer o caruru em primeiro 

lugar, relembrando os sete irmãos informados pela senhora Aurora Martins a Odorico 

Tavares (1951, p. 74-75): “Cosme, Damião, Doú, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi, todos 

mabaças, e é por isso que se torna necessário dar o caruru em honra de sete meninos, 

especialmente convidados, aplacando assim possíveis cóleras dos santos”.360  

Enquanto no caruru de setembro, sete crianças têm a prerrogativa de comerem 

primeiro, muitas vezes na mesma bacia, no caruru de dezembro não há esse preceito. 

Contudo, fui em alguns carurus de Santa Bárbara onde observei uma adequação do que é 

praticado nos carurus de São Cosme e São Damião: antes de servir todos os presentes, o 

anfitrião convidou nove mulheres para comerem o caruru. Somente depois que elas foram 

servidas, os demais convidados receberam seus pratos. O motivo da quantidade e gênero 

das pessoas escolhidas (nove mulheres) para comerem primeiro tem relação direta com a 

santa/orixá homenageada. 

Em geral, o caruru dos santos Cosme e Damião é oferecido para pagar promessa por 

alguma graça alcançada (por intercessão dos santos) e também por pessoas que nasceram 

gêmeas ou ainda por famílias que tiveram filhos gêmeos. De acordo com Carneiro (1987), 

                                                      
359

 Para mais informações sobre o culto aos santos gêmeos na Bahia e na África, consultar LIMA, 
Vivaldo da Costa (2005). 

360
 Segundo um mito registrado por Monique Augras (1994, p. 79), os Ibejis seriam da prole de Oxóssi 

e Oiá, que tiveram dezesseis filhos juntos. “O primeiro a nascer chama-se Togun. É ele quem abre os caminhos 
para outros nascimentos. Nascem em seguida os gêmeos e, na sequência, Doú ou Idowu (é o nome que se dá 
ao menino que vem logo após os gêmeos), Alabá (nome da menina que nasce após os gêmeos) e Idobé (nome 
do menino que vem em segunda posição depois dos gêmeos). ” 
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além de servir o caruru, as famílias devotas mandavam celebrar uma missa especial para “os 

meninos”.  

 

No dia da festa, a família, amigos e aderentes assistem uma missa para os meninos, 
contratada de antemão, numa igreja qualquer. Uma criança – em geral do sexo 
feminino – leva a imagem particular da família e a deposita no altar, para receber a 
bênção do padre. Esta missa deve ser mandada celebrar todos os anos, a fim de 
não atrasar o devoto.  
Em casa, desde a véspera, os fogões disponíveis estão ocupados no cozimento dos 
petiscos que constituem o caruru dos meninos – caruru, feijão fradinho, abará, 
acarajé, galinha de xinxim, acaçá, banana da terra em azeite de dendê, milho 
branco, inhame, farofa de azeite de dendê com camarão, pipocas. De faca em 
punho, as mulheres cortam roletes de cana, pedaços de coco. Outras fazem aluá, 
uma garapa de cascas de abacaxi em infusão ou de gengibre com rapadura. De 
tudo isso, porém, só é indispensável o caruru. De todas essas comidas se deve pôr 
um pouco aos pés dos santos, antes de que alguém se tenha servido delas, e mais, 
os pés e a cabeça da galinha. (CARNEIRO, 1987, p. 69-70)  

 

Ao passo que Carneiro (1987) descreveu os preceitos para a festa de São Cosme e 

São Damião, Hildegardes Vianna (1955) registrou como o caruru era preparado na Bahia em 

meados do século XX. Ela detalhou que o caruru era cozido em caldo de peixe seco e jogava-

se um pouco de farinha de mandioca para engrossar, antes de finalizar o preparo. 

Tudo indica que o modo de fazer caruru no dia-a-dia, informado por Vianna (1955), 

também era seguido nos terreiros, desde que observado o preceito no corte dos quiabos. 

Segundo Lima (2005, p. 48), “Nos candomblés que fazem obrigações para Ibêji, e falo dos 

terreiros mais associados à tradição nagô, Ibêji come de tudo, mas, como as pessoas e os 

outros santos, ele tem suas comidas preferidas”. Além de tratar do caruru, ele explicou as 

mudanças de gosto percebidas na dieta dos santos gêmeos. 

  

Este, o caruru ortodoxo, que, com algumas variáveis próprias de cada casa, 
encontramos nos terreiros de santo da Bahia. Como disse, o caruru servido no dia 
de hoje - ou durante o mês de setembro e mesmo em outubro - como que se 
abranda um pouco nos temperos e na feitura. E a crescente associação dos santos 
gêmeos com a figura dos erês, portanto, a crescente infantilização dos Ibêjis nos 
terreiros de santo levam, também, à mudança na dieta ou nas preferências 
dietéticas de Cosme e Damião - distribuição de balas industrializadas, 
predominância de doces, mesmo refrigerantes - tudo isto vem, naturalmente, 
aparecendo e se integrando no processo de um culto que sempre foi mais secular 
do que sagrado. (LIMA 2005, p. 49) 

 

No caso de Santa Bárbara, ainda que outras comidas tenham sido servidas aos 

devotos ao longo das suas celebrações anuais, foi o caruru que se consagrou como o prato 
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ícone desta festa. No jornal Correio da Bahia de 04 de dezembro de 1979, “Totonha”, uma 

ex-barraqueira do Mercado de Santa Bárbara disse que só fazia o caruru a seu modo.  

 

Por exemplo, todo mundo gosta de quiabo cortadinho ou então passado no 
liquidificador. Eu não, corto tudo miudinho, depois bato no pano. Fico com a mão 
me doendo, mas bato tudinho e depois o caruru sai outra coisa. Segredo mesmo é 
o tempero. A cebola, bem colocada, dá outro gosto à comida. (CORREIO DA BAHIA, 
04/12/1979) 

 

Nessa mesma edição do periódico, a cozinheira responsável pelo caruru do mercado 

do Rio Vermelho garantiu que “O segredo para o caruru sair gostoso é colocar o leite de 

coco, que ninguém bota em caruru”. Mas, deixando um pouco de lado as particularidades no 

modo de fazer, quando falamos em caruru de promessa (ou preceito) não nos referimos 

somente à comida feita com quiabos e azeite de dendê, mas a um conjunto de comidas de 

origem africana que foram reunidas no mesmo prato. 

 

Banquete do dendê 

Caruru, na verdade, é apenas maneira de falar. Atualmente, o prato servido nos 

carurus de promessa costuma ter caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, xinxim de galinha, 

feijão preto, farofa de dendê, banana da terra frita, abará e acarajé. Tudo regado à azeite de 

dendê, numa combinação que sintetiza a culinária afro-diaspórica no Brasil. Já que as 

chamadas “comidas de azeite” estavam presentes nas feiras, barracas e festas desde o 

período colonial, imagino que não foi difícil reuni-las no mesmo prato para homenagear a 

protetora contra os raios (Bárbara) e a senhora dos mercados (Iansã). 

Sendo assim, festejar com comida os dias 27 de setembro e 04 de dezembro, ou 

melhor, festejar com caruru é fazer memória dos mitos que envolvem os orixás gêmeos e a 

deusa iorubana. É fortalecer a relação estreita que Bárbara e Iansã estabeleceram através 

dos seus devotos na Bahia; é celebrar a alegria das crianças simbolizada na energia dos Ibejis 

e na figura dos santos Cosme e Damião. De certa maneira, essa forma particular de celebrar 

esses santos transgride a ortodoxia da Igreja Católica Apostólica Romana, mesclando 

elementos de outras religiões. 

Assim sendo, o ato de cortar quiabos e preparar o caruru para ser servido em 

homenagem aos santos/orixás funciona como uma reatualização do banquete que reúne a 

família do rei de Oió. Todos os anos, ao oferecer o caruru em honra à Cosme e Damião ou 
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Santa Bárbara, mesmo sem saber, seus devotos reatualizam esse repasto real. Se quiabo 

representa fartura para Xangô, “aquele que come mil quiabos de uma só vez”, o caruru é a 

festa da abundância que, na capital baiana, tem seu ponto alto entre os meses de setembro 

e dezembro. 

A repercussão de certos carurus, muitas vezes relacionada à enorme quantidade de 

quiabos envolvida no seu preparo, acaba por trazer prestígio a determinadas pessoas e 

instituições, a exemplo do famoso caruru servido pelo Corpo de Bombeiros, no bairro da 

Barroquinha. “Na Bahia, contar os quiabos que serão utilizados na preparação do caruru é 

uma forma de se medir a importância da festa e a intensidade da fé no santo ou orixá 

homenageado” (COUTO, 2010, p. 130). Lendo matérias de vários periódicos sobre as 

comemorações para Santa Bárbara, é possível encontrar registros de carurus que foram 

feitos com 50, 77 e até 154 mil quiabos! 

Na edição de 05 de dezembro de 1972, por exemplo, o Diário de Notícias destacou 

que um “caruru-monstro” encerraria os três dias de festa. A matéria terminou dizendo que 

“Os vários litros de batida estarão animando o caruru, que este ano promete ser o mais 

alegre e concorrido de todos. A Comissão Organizadora promete que não faltará comida 

para ninguém. É só levar prato ou vasilha e encher, porque não há prato para todo mundo”. 

Já o título da matéria do Correio da Bahia de 06 de dezembro de 1979 não deixou 

dúvidas quanto à dimensão do caruru daquele ano: “Quarenta mil quiabos no caruru hoje, 

às 17h”. Sete anos depois, o mesmo periódico destacou a enorme quantidade de quiabos 

envolvidos no preparo do prato, bem como uma regra que deveria ser seguida. A notícia 

dizia que 

 

Além dos 45 mil quiabos, foram utilizados 90 quilos de galinha, 15 de camarão, dez 
de bacalhau e seis de miraguaia, temperados com três latas de azeite de dendê, 
cada uma com 18 litros. Obedecendo o antigo preceito, todo o prepar[a]do do 
caruru foi realizado dentro do mercado e de lá não pode sair. (CORREIO DA BAHIA, 
05/12/1986, p. 6) 
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Com o surgimento dos “carurus de encomenda”361, parece que esse antigo preceito 

foi aos poucos sendo esquecido. Lembro de já ter ido a carurus de alguns devotos que 

preparavam todas as comidas em casa e não permitiam que os convidados fossem embora 

com quentinhas, justamente para respeitar essa norma. Atualmente, além dos terreiros de 

candomblé, acredito que apenas os devotos mais conservadores observam essa regra. 

Outro preceito adotado no preparo dos carurus de promessa diz respeito à colocação 

de alguns quiabos inteiros na panela do caruru, antes de finalizá-lo. Até hoje esse gesto é 

repetido em muitos carurus dos santos Cosme e Damião e Santa Bárbara. Enquanto na 

comida dos santos gêmeos são colocados sete quiabos inteiros, no caruru da virgem mártir a 

quantidade aumenta para nove. A explicação para esses números de quiabos encontra 

fundamento na relação mitológica dos respectivos orixás com os quais tais santos foram 

sincretizados. Como já assinalado, o número nove é sagrado para Iansã, assim como o sete 

remete à quantidade de irmãos que participam do banquete dos Ibejis. 

Ainda segundo o preceito, o convidado que for contemplado com um quiabo inteiro 

em seu prato deve também oferecer um caruru para a(os) santa(os) homenageada(os). 

Acontece que, no passado, na maioria dos carurus de promessa, os convidados já recebiam o 

prato pronto. Hoje, nos carurus em que há a opção do próprio convidado se servir, muitos 

desviam a concha do quiabo inteiro no momento de colocar essa comida no prato. Mesmo 

assim, do que observei, a prática de adicionar os quiabos inteiros continua sendo seguida 

pela maioria dos devotos. 

Chama a atenção também o processo de corte dos quiabos que sofreu influência dos 

avanços tecnológicos na cozinha. Atualmente, há pessoas que recorrem ao auxílio de 

cortadores de legumes para facilitar o trabalho. Antes, esse processo era bem mais 

demorado, assim como a preparação dos demais itens do caruru de promessa. Um registro 

dessa maneira de cozinhar em tempos idos foi feito pelo jornal A Tarde, no mercado do Rio 

Vermelho, na festa de 1981. “Também neste mercado *do Peixe+ foi preparado o caruru, 

                                                      

361
 Em Salvador, o “caruru de encomenda” é um serviço oferecido tanto por cozinheiras especializadas em 

“comidas de azeite” como por empresas de buffet. Ao contratar o serviço, o cliente recebe em casa o caruru 

completo (com todas as comidas que compõem o prato) já pronto para servir aos seus convidados. Se desejar, é 

possível contratar também uma baiana de acarajé para fritar e servir os quitutes do tabuleiro no local do evento, 

bem como baianas caracterizadas para fazer o receptivo.    
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cozido em fogo de lenha na beira do passeio e chamando a atenção dos transeuntes pela 

originalidade do fato” (A TARDE, 05/12/1981, p. 3) 

Outra característica do passado, registrada pelos periódicos que circulavam em 

Salvador durante a segunda metade do século XX, diz respeito ao modo como a população 

fazia para comer o caruru de Santa Bárbara que era oferecido nos mercados. Como a 

popularização (e consequente barateamento) das embalagens plásticas descartáveis é algo 

recente, no mercado do Rio Vermelho, por exemplo, no início dos anos 1980, o caruru foi 

“disputado por centenas de pessoas que tentavam alcançar pratinhos, folhas de banana e 

mamona onde foi servida a comida” (CORREIO DA BAHIA, 05/12/1981, Cidade, p. 5). 

Já os frequentadores do mercado da Baixa dos Sapateiros traziam seus recipientes de 

casa. Muitos eram carentes e passavam por dificuldades financeiras, conforme apontou o 

jornal A Tarde (07/12/1984, p. 3): “Trazendo nas mãos pratos, latas, vasos e sacos plásticos 

ou caixas de papelão, muita gente aproveitou a oportunidade para matar a fome e não 

foram raros os que levaram um pouco do caruru para os filhos deixados em casa...” 

Se caruru é comida que rende, a inclusão dos demais acompanhamentos faziam (e 

ainda fazem) do prato um verdadeiro banquete. O tradicional caruru de Santa Bárbara, por 

exemplo, já teve menos itens, assim como acompanhamentos que foram excluídos da sua 

composição, resultando no prato com os itens que conhecemos hoje. De acordo com o 

Correio da Bahia (05/12/1981, Cidade, p. 5), no Mercado Municipal do Rio Vermelho, o 

caruru foi servido apenas com vatapá, feijão fradinho e arroz.  

Quer tenha mais ou menos acompanhamentos, certo é que o único item 

indispensável na composição do prato é o caruru. Tanto assim que é o ensopado de quiabos 

que representa toda a variedade de comidas que o integram, sintetizando a refeição que é 

sempre chamada pela abreviatura “caruru” (de Santa Bárbara ou de São Cosme).  É por isso 

também que a quantidade de quiabos utilizada na sua preparação é sempre motivo de 

destaque. 

Mas nem sempre foi assim. De acordo com Felix (1982, p. 7), ao se referir ao início da 

devoção à Santa Bárbara no mercado da Baixa dos Sapateiros, “No primeiro ano *1912+ a 

festa foi bem concorrida, não existindo – ao contrário do que se diz – número determinado 

de quiabos para o caruru que é oferecido ao povo”. Com o passar do tempo, além de 

evidenciar a quantidade de quiabos, os periódicos baianos ajudaram a consolidar a 

importância do caruru para as celebrações de 27 de setembro e 04 de dezembro. Tanto 
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assim que, para grande parte dos devotos baianos, as homenagens à Cosme e Damião/Ibejis 

e Santa Bárbara/Iansã não estariam completas sem o oferecimento desta comida que se 

tornou uma marca indissociável das duas festas. 

 

Considerações finais 

Em Salvador, ninguém consegue imaginar as festas de São Cosme e São Damião e de 

Santa Bárbara sem a distribuição do caruru. Com isso, a comensalidade solidificou-se 

enquanto um dos aspectos estruturantes destas devoções e marca indelével de ambas. 

Podemos dizer que o caruru de promessa é o “cimento social”362 que congrega os devotos 

numa mesma energia. E, quando tratamos dessas duas celebrações religiosas populares, é 

interessante observar o fortalecimento do ritual religioso a partir da prática alimentar. O 

caruru em honra aos referidos santos/orixás se tornou um componente fundamental na 

dinâmica das duas festas e está na memória dos devotos, na “consciência coletiva” do povo 

baiano.  

Importante salientar que é uma comida que difere dos carurus do cotidiano, até 

porque nenhum soteropolitano come caruru (e os demais alimentos que compõem o prato) 

diariamente. Nem os restaurantes que costumam vender “comida baiana” às sextas-feiras 

dispõem de todos os itens que fazem parte dos carurus de promessa. Além de todas as 

comidas de azeite já citadas, os carurus dedicados aos santos/orixás levam também pedaços 

de cana, rapadura e inhame, rodelas de ovo cozido, lascas de coco seco e pipoca. É por isso 

mesmo que comer um caruru de Santa Bárbara ou São Cosme e São Damião é bem diferente 

de comer o caruru do dia-a-dia, já que esse prato se apresenta como uma comida especial, 

servida apenas em momentos específicos do ano. Logo, o caruru de promessa é mais que 

comida, é uma celebração. 

Nesse sentido, ainda que o caruru (ou melhor, “a comida baiana”) esteja entre os 

pratos consumidos com certa frequência pelos soteropolitanos, o caruru de promessa difere 

dele já que se sacraliza e rompe com a lógica do cotidiano em que comer serve 

principalmente para alimentar o corpo. Ao “teatralizar” esse símbolo da vida, comer passa a 

                                                      
362

 Conceito apresentado pelo sociólogo Michel Maffesoli (2000) para tratar a comunicação como instrumento 
de integração. Aqui, utilizo o termo para sintetizar a sociabilidade propiciada a partir da prática alimentar do 
caruru de promessa.   
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ser um ritual que ressalta a importância da alimentação nas experiências religiosas que 

valorizam a comida como instrumento eficaz na comunicação entre homens e deuses. 

Antes de chegar o momento de servir a comida, o devoto precisa cumprir uma série 

de obrigações que passa pela escolha e compra dos produtos (geralmente nas feiras livres) e 

preparação cuidadosa de cada comida que compõe o prato. Em geral, tal tarefa é 

desempenhada por um grupo de pessoas e o corte dos quiabos é a atividade que mais 

demanda tempo. São nesses encontros que a sociabilidade também aparece já que nas 

reuniões da cozinha as pessoas conversam sobre vários assuntos e aproveitam inclusive para 

rezar. Durante o corte dos quiabos, é momento oportuno para “conversar com o santo”, 

fazer novos pedidos e agradecer pelas graças já alcançadas. Cortar quiabos torna-se um 

exercício de paciência e fé. 

Deste modo, a sociabilidade vivida nos carurus de preceito começa bem antes, no 

momento de preparação das comidas, e se estende até o fim da celebração. Por ser de 

promessa, cada caruru carrega também desejos de saúde, prosperidade e bem-estar para 

quem o consumir. Ao reunir os devotos dos santos/orixás, as comidas à base de azeite de 

dendê celebram a fé que vai além das orações e se materializa numa comida dos deuses que 

alimenta os homens.  

Como sabemos, a comida é um dos aspectos responsáveis pelo nosso sentimento de 

identidade e pertencimento a uma comunidade. O oferecimento de carurus de promessa 

nos meses de setembro e dezembro reforça o legado africano presente nas comidas à base 

de azeite de dendê e reafirma traços identitários do povo baiano. Ao longo dos anos, ao 

reverenciar os santos e os orixás com a distribuição desses pratos afro-brasileiros, os 

devotos acabaram por criar uma tradição hoje consolidada.  
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SER O MESMO/SER OUTRO: AS COMIDAS DE SANTO E AS ONTOLOGIAS POLÍTICAS DOS 
CORPOS DA PESSOA IORUBÁ 

 
Fernanda da Silva Costa Soares363 

Potyguara Alencar dos Santos364 
 

Resumo 
Nosso argumento visa reconstruir como ser pessoa, na experiência iorubá de natureza, é sempre correr pela 
sua feição não terminada, e negociar a vida entre pluriversos ideacionais e fenomenológicos de existência. 
Utilizamos as práticas de culto e transformação dos alimentos em comidas de santo do terreiro de candomblé 
Ilê Iroko Axé Opô Inle, situado na cidade de Teresina, Piauí, para pensar a relação entre pessoas e seus corpos, 
o preparo e o serviço do repasto ritual da casa, e a ideia de uma “ontologia política” dos alimentos.  
 
Palavras-chave: Pluriverso; Ontologia política; Pessoa; Comidas de santo; Iorubá; 

 

Introdução 

O experimento ora posto em apresentação pelo artigo diz respeito a elaborações 

sobre resultados de uma pesquisa em curso – e por isso de reflexões parciais – sobre o lugar 

menos de pensamento, sentido e ação pragmática na vida ritual (TAMBIAH, 2018), e mais de 

“coisa” (INGOLD, 2012) e “relação” (STENGERS, 2018; STRATHERN 2012) das comidas de 

santo entre as sociedades de culto do candomblé, seus coletivos de homens e seus 

panteões. 

Partimos de uma proposição quase que inegociável em seus termos, qual seja: a de 

que os alimentos estão aí para formar corpos: sua razão nutriz última é substantivamente a 

de se integrar, compor e modificar a pessoa pelo seu corpo. Como lembra Strathern (2012), 

envolvemos o alimento com o nosso corpo, através da boca (eating), ao mesmo tempo que 

ele se nos envolve, integra-se ao que somos e, em certo sentido, “nos torna outros”, 

também de nós se alimenta (feeding). Em suma, o alimento nos forma “outro”, ainda que 

um outro que vive e está, aparentemente, dentro e encompassado do mesmo: 

superficialmente o mesmo invólucro corporal, mesmo nome de pessoa, mesmas relações; e 

entenda-se todos esses atributos como termos necessariamente aspados.  

É esse raciocínio de incompletude envolvido na função nutriz dos alimentos que 

ganha uma correspondência ou similitude com a concepção iorubá de pessoa, que tem, por 
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sua vez, no candomblé o seu anteparo cosmológico: ali, no bojo dessa filosofia, ser pessoa 

significa estar em condição não terminada, inconclusa (FLAKSMAN, 2018). Ora, se não é 

própria da experiência da vida religiosa a condição de aprimoramento em fluxo constante? 

Daí a necessidade da sempre renovada experiência com o rito e com o seu sistema de partes 

que nos relembram de nós e da nossa “condição interna” e relativa ao universo que 

conhecemos (i.e., cosmológica), reintegram-nos, de tempos em tempos, ao projeto ascético 

infinito do realinhamento e do aprimoramento. Nesse sentido, compreendemos que as 

“comidas de santo” presentes nas prescrições do repasto ritual do candomblé reforçam a 

condição de corpos que estão ôntica (ou material), simbólica e ontologicamente por 

terminar. Manter corpos não concluídos e envolvidos com a perseguição pelas suas feições 

idealmente terminadas é, entre outras, a razão última do envolvimento de homens e 

divindades com as comidas de santo. 

E da mesma forma que as comidas relembram dessa face incompleta que condiciona 

todos os “corpos feitos” pela religião, elas também reforçamsuas origens plurivérsicas: ao 

passo que naturezas físicas dessemelhantes se entrelaçam quando no encompassamento 

entre “comida” e “pessoa”, também são tangenciadas e feitas reagir sobrenaturezas 

existentes nas substâncias das comidas e nos corpos. É pelo seu potencial integrador, sua 

capacidade de estabelecer vínculos extensivos entre corpos e naturezas, que a comida de 

santo pode ser figurada menos como uma unidade objetal, essa de natureza física 

circunscrita, e mais como uma “coisa” (INGOLD, 2012): unidade potencialmente 

açambarcante de múltiplas naturezas de relações que buscam integrar e transformar 

organismos, ligar extremos de universos não naturalmente coincidentes. 

Assim, no candomblé, a pessoa é socializada pelo constante vínculo da transformação 

com um mundo feito de entidades sutis e coisas; entre essas, as comidas. Ser parte social da 

vida do terreiro é passar pelas transformações que marcam a busca pessoal pela completude 

via contato com os alimentos. Na transformação – da pessoa pelo alimento, do alimento 

pela pessoa, que tecnicamente o faz em comida – é que opera a socialização; ou seja, mais 

do que valores e vínculos que grifam papeis sociais e políticos, o que dinamiza a socialização 

é o “poder ser outro”. E não é condição primeira da existência cultural e do destino dos 

alimentos que eles sejam transformados, transpostos em outra coisa, material e 

simbolicamente (LÉVI-STRAUSS, 1972)? Logo, “ser transformado” em outra coisa, passar à 

condição de uma relação ou estado de existência que é outra – esse destino prático de todos 
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os alimentos incorporados à vida social humana – também é o movimento da condição 

primeira da ontologia do candomblé. Não por acaso, a alimentação é a base condicionante 

da prescrição religiosa da religião. 

Um outro caráter singular das comidas de santo é que elas são elos ao mesmo tempo 

sígnicos e materiais entre a “pessoa” (sentido moral ou deontológico) e o seu “corpo” 

(sentido substantivo): quando ingeridas, tais refeições transportam com elas tanto a carga 

material que suportam, quanto o dividendo que torna moral e metafisicamente alguém 

atrelado aquilo que ele é, sua condição ontológica dentro do referente do universo 

cosmológico. Assim, a comida de santo “faz pessoas” no sentido ôntico (ou físico), enquanto 

também as reintegra ao lastro de natureza sutil que as definem tanto no sentido ético-moral 

(deontológico) quanto no sentido metafísico.    

 

Diante de tais relações entre homens, substâncias alimentares sagradas e os panteões de 
suas crenças, esse artigo procurou pensar as transformação dos alimentos nos espaços 
íntimos da produção de oferendas aos orixás, e sua relação com as pessoas e seus corpos, 
tendo como campo de observação o terreiro de candomblé Ilê Iroko Axé Opô Inle, situado 
na zona rural de Teresina, próximo ao município de Nazária, na atualidade, a casa está sob a 
liderança do Babalorixá Paulo de Iroko. 

 

Regimes de transformação e alimentos rituais 

No seu célebre ensaio “Classificado como comestível”, Mary Douglas (1998) 

argumenta que os alimentos compõem, no espaço dos mundos inventados pelos humanos, 

aquele conjunto organizado de unidades que compatibilizam os “complexos processos de 

ordenamento para as suas vidas” (Douglas, 1998:77, nossa tradução). Com tal proposição, a 

autora visa fazer observar que as comidas são mais que substâncias conduzidas às nossas 

necessidades nutrizes, e que por isso podem estar investidas de funções classificatórias que 

sobrepõem valores não fisicalistas a elas.  

Quando pensamos na conversão ritual dos alimentos em “comidas de santo” dentro 

do candomblé, a proposição de Douglas parece aclarar ainda mais o seu sentido. Pois, no 

espaço da organização social promovida por essa comunidade de culto, onde quase tudo nos 

gestos ritualísticos dos seus adeptos inspira a existência de uma “grande boca” (Lody, 

1998:23) que a tudo divide, ceia e transforma, os alimentos cumprem funções outras. 

Basicamente, manifestam-se com e a partir deles duas “ontologias políticas” (Stengers, 

2018): uma operante ao nível das relações ônticas e pragmáticas entre os entes humanos, 

que interagem entre si pela socialização das comidas, seus preparos e seus repastos; e a 
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outra por meio da aproximação entre o panteão e a ceia (que a ele cabe) e as pessoas, com 

suas técnicas de preparo, seus serviços e suas participações na reciprocidade dos alimentos. 

Dentro dessa ontologia política, a comida de santo generaliza as interações e simetriza as 

condutas, propiciando, substantiva e sutilmente, que “aquilo do que ceia o panteão, os 

homens também comam”.  

Na análise que encetamos a produzir, as comidas de santo tendem a ser pensadas 

para além do caráter essencialista incentivado pela etnologia afro-brasileira do início do 

século XX, assim também como não se acomodam nas interpretações dos afro-brasilianistas, 

que poderiam pensar essas unidades da cultura como elementos integrantes tão-somente 

de uma sócio-política inerente à vida dos terreiros (Banaggia, 2008). Para o víeis analítico ora 

em escolha, a “comida de santo” é tanto elemento comunicador de uma ontologia 

subjacente às vivências particulares com os alimentos e suas vitalidades de toda ordem, 

quanto inspira, de igual modo, uma política. Trata-se, como já dito antes, de compreender a 

ontologia política dessas substâncias em seus regimes de transformação, pensando a 

eficácia do que elas fazem demover dentro de um pluriverso relacional feito de entes 

humanos, substâncias vitais (como os próprios alimentos e suas forças sutis manifestadas 

pelo axé) e o panteão das divindades. Enfim, um pluriverso no sentido de essas unidades 

advirem de e unificarem  

 

mundos heterogêneos que caminham juntos como uma ecologia política das 
práticas, negociando suas dificuldades em conviverem a partir dessa mesma 
heterogeneidade (De La Cadena; Blasser, 2018, p. 4, nossa tradução).  

 

Como faz ressaltar Wanderson Flor do Nascimento, em “Alimentação socializante” 

(2015), o panteão e as pessoas do candomblé só se realizam enquanto unidades existentes 

material e relacionalmente na condução evocada pelos alimentos: 

 

É importante notar que, para as sociedades tradicionais africanas, as divindades 
compõem o tecido social da mesma maneira que as pessoas, precisando também 
de se alimentarem e contribuírem para os ciclos que promovem a possibilidade de 
que o alimento continue existindo para todo o mundo.Como a ancestralidade é um 
princípio fundamental de grande parte destas sociedades tradicionais, é comum 
que os ancestrais comam primeiro, embora em conjunto com as outras pessoas 
(Nascimento, 2015:63-64). 
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Como ainda assinala Nascimento (2015:65), a experiência viva do terreiro é toda ela 

baseada em “manter a boca do mundo mastigando *...+ pois sempre há o que comer”, 

movimento através do qual a própria comida “distingue os seres e os colocam em relação” 

(Nascimento, 2015:66). No espectro mais amplo de produção da vida religiosa dentro da 

comunidade de culto, Miriam Rabelo acentua o caráter estético e ético envolvido nos 

regimes de transformação dos alimentos. As análises promovidas por tal pesquisadora, 

assim como a de outros antropólogos e pensadores adeptos da própria religião, como é o 

caso de Wanderson Flor do Nascimento e Luís Tomás Domingos (2011), tendem a centralizar 

a importância da vida alimentar no espaço integral de produção da vida religiosa para as 

denominações religiosas afrodescendentes:  

 

A presença conspícua da comida no terreiro aponta para a centralidade da 
transformação no candomblé. Atenção às atividades de preparo, distribuição e 
consumo do alimento permite-nos entender, além do mais, como a transformação 
cultivada no terreiro reveste-se de dimensões estéticas e éticas. Essas atividades 
mostram-nos, de fato, como ética e sensibilidade estão estreitamente imbricadas 
no candomblé (Rabelo, 2013:87). 

 

Aliando a dimensão “substantiva” (nutriz) à “ética” (deontológica) para tratar dos 

alimentos, Sidney Mintz (2001:31) já chamava a atenção para o fato de que “nossos corpos 

são produtos, resultados do nosso caráter, que, por sua vez, é revelado pela maneira como 

nos alimentamos”. Tal asserção faz distinguir um valor duplicado quando pensamos o 

alimento dentro das práticas comuns de um universo religioso como o candomblé, dentro da 

qual os atos prescritos – como aqueles do se alimentar e ser alimentado – e a hierarquia 

moral das práticas estruturam o conjunto dos regramentos éticos das condutas coletivas 

(Abimbola, 1971; Wiredu, 2010). 

Para além da prova de que os alimentos e suas manipulações são centrais na 

conformação dos mundos da vida do candomblé – entendimento já há muito consolidado 

pelas etnografias dos ambientes de terreiro (Beltrame, 2008; Nadalini, 2009; Aguiar, 2012; 

Mascarin, 2013; Santos, 2018) –, ao que pretendemos chamar atenção focaliza, antes, a 

aparente univocidade existente entre dois gestos envolvidos com os alimentos rituais: o 

comer e o alimentar, a atitude dos corpos que buscam a comida e daqueles que são servidos 

por ela dentro da vida ritualizada. 
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No geral, tendemos a estender a concepção afirmada por Rabelo de que “no comer, 

a agência é distribuída entre o sujeito que come e a coisa comida” (Rabelo, 2013:93). Ao que 

discutiremos no espaço deste artigo, a agência triádica dos que são alimentados com 

prioridade (os orixás), dos que se alimentam em subsequente (a comunidade de culto) e da 

própria comida transformada instaura uma relação elíptica; isto é: de figuras verbais(comer-

alimentar) que embora subnotificadas às relações, ainda expressam seus valores na força do 

que deixam subentender. Assim, quando se informa que “o santo é alimentado”, fica 

subentendido que as pessoas do terreiro também estão a comer, desde que com o ato de 

alimentar o santo se reequilibra a força vital material e sutil da casa e das várias 

escalaridades relacionais existentes dentro dela. Da mesma forma, quando um membro da 

comunidade de culto informa que se serve do alimento sagrado, que o come em assembléia, 

subentende-se que com o ato a pessoa cede substância, força, vitalidade ao corpo que 

sustenta seu ori, a “cabeça” do ente orgânico e espiritual quepertence ao santo.  

Em revisite do material etnográfico produzido a partir de vivências com grupos 

territorializados em meio à região cultural da Melanésia, Marilyn Strathern procura nos 

lembrar que o “comer” (eating) pode estar “envolvido com muitos outros atos que não 

apenas com a ingestão de alimentos; pela Melanésia, ele é um idioma para toda sorte de 

ações sociais”, cita a autora (Strathern, 2012:7, nossa tradução). Comparativamente, lembra 

do caráter de “operador lógico” que a ingestão de alimentos tem no contexto amazônico 

ameríndio, ao acompanhar o trabalho de Vilaça (2010). No entanto, é a confusão da agência 

sutil existente entre os atos de “comer” e “alimentar” aduzidos de suas próprias pesquisas 

que nos rende maior inspiração. Segundo ela, é preciso considerar a aplicação lógica (ou de 

sentido) e pragmática imanente à borradura entre o eating e o feeding para alguns 

contextos analíticos explorados pelas nossas etnografias: 

 

Eating is frequently put in relation to feeding. What perhaps takes the place of the 
constant Amazonian possibility of becoming prey (being eaten) is something closer 
to that other hazard: being put in a position of being fed, the risk of what eating 
opens one up to. It takes proper food from the right source to make feeding 
nourishing. (Whether giving food or consuming it, both transitive and intransitive 
senses of the English 'feeding' apply.) (Strathern, 2012:7) 

 

Em sentido mais geral, o que se alimenta está sempre em relação direta com a 

materialidade da coisa que alimenta, havendo, por essa dupla abertura (ou rendição) 
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constitutiva, uma momentânea subsunção das posições entre “sujeito” e “objeto” do ato 

nutritivo. Para o caso do candomblé, reproduzimos a observação de Rabelo (2013) que 

enfoca, antes, a importância do predicado da “transformação” na experiência ritualística da 

alimentação, deixando de lado as diferenças assimétricas entre o “ser alimentado” e o 

“alimentar”:  

 

No comer, poderíamos simplesmente dizer, destaca-se a transformação. Se 
recuarmos o olhar de modo a situar os eventos rituais em que comem os orixás, o 
orie os adeptos humanos em um quadro um pouco mais amplo de atividades que 
envolvem desde o preparar a oferenda de comida até o recolher e dispor da 
oferenda feita, ou ainda, se deslocarmos nossa atenção, do ato de comer, para as 
comidas que são preparadas e ofertadas, encontramos a mesma visibilidade da 
transformação – tema fortemente acentuado no candomblé. Há uma vantagem 
especial no exercício deste recuo: permite-nos passar de uma discussão do ritual 
para uma reflexão acerca da dinâmica cotidiana do terreiro, ou melhor, de uma 
análise dos grandes eventos públicos para uma descrição dos pequenos ritos que 
pontuam o dia a dia (Rabelo, 2013:95). 

 

Pensar o “comer” e o “alimentar” como atos recíprocos de circulação material e sutil 

de substâncias entre os atores de uma comunidade confessional de culto – os seus pais e 

filhos de santo, principalmente – e os seus orixás, é o que nos incentiva a compreender o 

repasto ritual por meio dos seus “regimes de transformação”: que compreendemos como 

sendo o fluxo das influências entre agentes rituais que tornam os movimentos de alimentar 

e comer como que princípios não sucessivos ou subsequentes – já que podem ser pensados 

como coincidentes e não dispostos em etapas –, mutuamente influentes e, por isso mesmo, 

não hierarquizados; já que “alimentar” (servir) não é menos importante que “comer” (servir-

se): todos fazem parte de um mesmo plano simétrico de influências que possibilitam que 

“do que ceia o panteão, coma também os homens”. Mesmo que alguns alimentos sejam 

reservados apenas ao deleite especial dos orixás, entende-se que a substância sutil que eles 

revelam voltará a circular pela comunidade de culto através dos corpos duplamente 

fortalecidos dos seus filhos e pais de santo, fechando o ciclo da “economia do axé” dentro 

do corpo coletivo da casa e dentro dos corpos “individualizados” dos seus múltiplos 

membros. 
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O CONSUMO DO SAUDÁVEL: ENTRE QUESTÕES MORAIS, POLÍTICAS E COMO FATOR 
DE DISTINÇÃO 

Fabiana de Lima Sales365 
 

Resumo 
A proposta deste artigo é provocar uma reflexão no campo do consumo e em alguns dos simbolismos 
presentes no consumo do saudável. São abordadas questões como a moralidade observada nas práticas de 
consumo e escolhas alimentares e o modo como essa percepção interfere na construção do conceito de 
alimento saudável. Considera também o enfoque no consumo como ato político, bem como elemento de 
distinção de classe à medida que termos como ‘saudável’ e ‘orgânico’, são entendidos como sinônimos.  
 
Palavras-chave: Antropologia do consumo; Alimento saudável; Moralidade; Consumo político. 

 

1 Introdução  

O presente artigo corresponde a um dos capítulos da tese defendida, em 2019, no 

PPGA/UFPE de título “O Consumo do Saudável: entre a esfera individual e ação política”. A 

proposta deste recorte, por sua vez, é focar a reflexão no campo do consumo e em alguns 

dos simbolismos presentes nos processos referentes ao consumo alimentar. Para identificar 

quais são os valores que perpassam os sujeitos, quando estes optam pelo consumo de uma 

alimentação saudável, faz-se necessário refletir sobre o papel que o consumo desempenha 

na sociedade contemporânea, também chamada de sociedade de consumo (BARBOSA, 

2004). Muito mais do que uma prática social que cria e mantém vínculos, fornecendo 

sentido e ordenando a vida em uma dada sociedade, por meio da troca e uso de objetos 

(MALINOWSKI, 1976), o consumo contemporâneo mostra-se como um campo que espelha 

identidades, projetos individuais e valores morais presentes na sociedade pós-moderna, à 

medida que os objetos são mediadores de relações sociais, carregados de significados 

construídos no âmbito da cultura (McCRACKEN, 2007), fazendo-se, portanto, uma arena da 

maior riqueza para a investigação desde uma perspectiva antropológica. 

O consumo, definido por Canclini (1997, p. 53) como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos”, somente pode ser 

compreendido se analisado desde a ótica da cultura, haja vista estarem presentes na cultura 

do grupo os elementos capazes de explicar os simbolismos constantes nas trocas, na escolha 

dos bens e na forma de consumi-los (DOUGLAS e ISHERWOOD, apud BARBOSA, 2004). 

                                                      
365

 Museu da Abolição/IBRAM/Ministério do Turismo. Doutora em Antropologia PPGA/UFPE, Bacharel (UFPE) e 
Mestre em Turismo (UCS). 
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Warde (1997) problematiza o desafio de se tentar conceituar o consumo na 

sociedade contemporânea, apontando a implicação das seguintes variáveis: (1) a 

multiplicidade de atividades e o leque de bens e serviços envolvidos, muitos dos quais são 

dispostos de forma não-comoditizada; (2) a ineficiência das análises focadas no âmbito 

materialista do “quem compra o quê?” e a necessidade de se ampliar o questionamento 

para o campo das condições em que os produtos e serviços são disponibilizados e o uso que 

se faz deles; (3) a heterogeneidade das possibilidades de consumo impede que definições ou 

conceitos possam ser aplicados uniformemente: o que vale para vestuário pode não ser 

observado em relação à comida, por exemplo; (4) as muitas dicotomias presentes na vida 

em sociedade coexistem e podem, inclusive, ser fortalecidas pela ótica do consumo: as 

diferenças de classe podem diminuir em um determinado campo de consumo, enquanto em 

outro pode apresentar crescimento; a segmentação de mercado (consumo de nicho) pode 

crescer paralelamente ao consumo massificado e uniforme, característico da maioria da 

população.   

Barbosa e Campbell (2006, p. 26) apresentam uma definição de consumo em que 

resumem as múltiplas funções vinculadas a essa atividade:  

 

O consumo é ao mesmo tempo um processo social que diz respeito a múltiplas 
formas de provisão de bens e serviços e a diferentes formas de acesso a esses 
mesmos bens e serviços; um mecanismo social percebido pelas ciências sociais 
como produtor de sentido e de identidades independentemente da aquisição de 
um bem; uma estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais 
para definir diversas situações em termos de direitos, estilos de vida e identidades; 
e uma categoria central na definição da sociedade contemporânea. 

 

Em que pese a pertinência da visão de autores como Bauman, Jameson e Baudrillard 

(apud BARBOSA, 2004) para quem a cultura do consumo é precisamente a que caracteriza a 

sociedade pós-moderna – a  qual aponta para uma relação indissolúvel entre consumo, 

estilo de vida, reprodução social, identidade, perda da autenticidade das relações sociais, 

materialismo e superficialidade –, para o esclarecimento das questões que interessam a esta 

investigação, são mais interessantes as perspectivas sobre o consumo levantadas por 

autores como Miller (1998, 2001a e 2001b), Canclini (1997), Campbell (2006), McCraken 

(2007) e Bourdieu (2017). 

 Este grupo de cientistas sociais, questionam o significado e a importância do 

consumo nas relações das pessoas com a cultura material e sua ressonância na vida social, 
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admitindo que o consumo se projeta como atividade central no processo de reprodução de 

qualquer sociedade: “a utilização de elementos materiais na construção e afirmação de 

identidades, diferenciação e exclusão social são universais”, afirma Barbosa (2004, p. 13).  

É na sociedade moderna, todavia, que o consumo se transforma em um ato 

individual, motivado pelo direito de escolha do sujeito, diferentemente de outrora quando 

critérios como classe, etnia, sexo ou religião podiam ser balizadores das práticas de 

consumo. É por meio da apropriação sistemática das propriedades significativas dos bens 

que os consumidores manifestam sua liberdade e se autodefinem (McCRACKEN, 2007; 

CAMPBELL, 2006). 

 Slater (apud BARBOSA, 2004) aponta algumas das características que marcam a 

sociedade voltada para a cultura do consumo: a atividade do consumo assume centralidade 

na vida social; as relações são estabelecidas dentro de um cenário necessariamente 

capitalista; a prática do consumo é universal, impessoal e, ao mesmo tempo, privada; assim 

como funciona como esfera de negociação de identidades e status; por fim, o consumo 

coloca-se como exercício de poder.  

Os padrões de consumo podem ser descritos em termos de uma cultura pós-

moderna, bem como em termos de segmentação de mercado e consumo de nicho, o que 

implica dizer que os gostos dos consumidores estão cada vez mais determinados, 

especializados e discriminados. Levando em consideração, todavia, que neste cenário de 

individualidade e liberdade o self figura como autoridade maior, a adesão a um determinado 

padrão de consumo não restringe ou limita o consumidor a essa respectiva ‘classificação’, 

estando o mesmo livre para transitar entre diferentes opções de consumo e manter-se em 

constante processo de autoconstrução. 

Assim sendo, o consumo se apresenta como uma esfera privilegiada para negociação 

de posições sociais e identidades (CHERRY et al, 2011, PORTILHO, 2005), as quais, por sua 

vez, são “discursivamente construídas pelas narrativas do eu e elaboradas, a um só tempo, 

na ampla relação entre sujeitos sociais, na relação entre sujeitos, lugares e ideias 

socialmente significativos e entre sujeitos e objetos” (LIMA, 2010, p. 45). E na medida em 

que criam identidades, os bens podem ser entendidos tanto como criações quanto como 

criadores do mundo cultural constituído (McCRACKEN, 2007).  

A prática do consumo, no entanto, ocorre dentro de contingências demarcadas 

socialmente, tais como posição social e poder aquisitivo. Por mais livre que seja o sujeito 
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contemporâneo em relação às suas escolhas, é preciso ainda que seus desejos e seu poder 

econômico possuam legitimidade perante os olhos de quem compra e de seus pares. 

Se, na visão de Campbell (2006), o consumo pós-moderno está mais voltado para a 

consolidação de vontades do que para a satisfação de necessidades, estando relacionadas, 

portanto, a sentimentos e emoções, é necessário que a aquisição de um bem seja 

compreendida como algo moral e socialmente aceitável. Razão pela qual é preciso situar a 

prática do consumo desde a perspectiva de um ato moralmente legítimo.  

 

2 A Moralidade do Consumo 

Diferentemente de quando os comportamentos de consumo eram ditados por 

restrições étnicas, religiosas, ou de gênero, por exemplo, os consumidores do século XXI 

vivem a mais absoluta liberdade em relação às suas escolhas (dentre aquelas que, 

naturalmente, respeitam o seu poder socioeconômico). Contudo, ainda assim, esse 

comportamento não se dá de forma aleatória e, mesmo podendo ser considerado o ‘reino 

da liberdade’ (WARDE, 1999), o consumo continua obedecendo a determinados critérios, 

valores morais estabelecidos de forma individual, que podem ser compartilhados por um 

determinado grupo ou mesmo ser característico de um único indivíduo dentro de um grupo, 

tome-se, como exemplo, um núcleo familiar. “Consumption becomes a ‘moral’ activity which 

requires that consumers make the ‘correct’ moral choices” (MIELE, 1999, p. 385). 

A moralidade, relacionada a atitudes e valores que são igualmente bons para todos, e 

não apenas para o indivíduo, representa um dos elementos constitutivos mais importantes 

da cultura, haja vista que não existe cultura sem valores morais. Ao mesmo tempo, tais 

valores só podem ser compreendidos no quadro de referências compartilhados pelo grupo, 

desde a perspectiva do relativismo cultural, e podem, não obstante, sempre ser negociados 

no interior destes mesmos grupos (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1994).  

Sassatelli defende que os discursos em torno das atividades de consumo sejam 

considerados, visto que transportam a perspectiva moral daqueles que consomem:  

 
I contend that the study of the arguments and discourses deployed to criticise or 
otherwise qualify consumption is important to the political morality of 
consumption. When considering consumer practices as a moral field where social 
order is constantly produced, reproduced and modified, we should acknowledge 
discourses about consumption as an important part of that field (SASSATELLI, 2004, 
p.178). 
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Na visão de Miller (2001a), o consumo, enquanto prática social, e por consequência a 

moralidade do comportamento consumidor, tem sido injustamente criticado e 

academicamente subjugado a partir de uma ótica conservadora que o enxerga unicamente 

como via de ataque ao materialismo, capitalismo e exploração planetária, posição na qual os 

consumidores procedem como ‘vilões’. O consumo teria sido tratado historicamente como 

uma força maligna que ‘consome’ o mundo construído pelas atividades de produção, 

negligenciando o que fato de que se trata na verdade de dois lados da mesma moeda: 

“Consumption is not the ‘final act of the productive process’ but simply the other face of 

production (we produce so that others may consume, we produce what others consume, 

and we consume what others produce). One cannot be separated from the other.” 

(SIMONETTI, 2012, p. 179). 

A crítica de Miller é dirigida à moralidade daqueles que condenam o consumo (e, por 

sua vez, a moralidade das escolhas dos consumidores), tomando-o como uma atividade 

alijada de virtudes e, ou propósitos, a partir de estudos baseados nas ansiedades das 

camadas abastadas da sociedade. E, nesta inobservância, descuidam-se da realidade que 

mostra que o sofrimento da maior parte da população hoje em dia decorre precisamente da 

falta de bens materiais:  

 
What most of humanity desperately needs is more consumption, more 
pharmaceuticals, more housing, more transport, more books, more computers. I 
would consider myself a hypocrite if I saw the aspiration of any other person to at 
least the same level of consumption that I enjoy with my family as anything other 
than reasonable. (MILLER, 2001a, p. 227/228). 

 

Para Sassatelli (2004) é importante analisar os discursos morais que acompanham a 

utilização dos bens materiais, seja porque tais discursos contribuem para a classificação e 

qualificação dos mesmos, seja porque eles auxiliam na definição da ordem pessoal e social. 

Dessa forma, os discursos sobre consumo servem para refletir um conjunto de práticas 

diversas que, inseridas em um determinado contexto, refletem ou descrevem valores morais 

já estabelecidos, valores que se deseja promover ou através dos quais os sujeitos desejam se 

qualificar.  

O consumo alimentar vem percorrendo um longo caminho de problematização moral 

e política, onde são travadas várias discussões de natureza dicotômica: prazer imediato x 

gratificação posterior; natureza x cultura; necessidade x luxo; corpo x mente; todas 
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conformando o modo como os alimentos são escolhidos e consumidos: “os vínculos entre 

comida e moralidade estão presentes em todas as culturas, originando uma série de regras 

de comportamento e um conjunto de proibições em relação aos alimentos” (LIRA, 2013, p. 

61). 

Especialmente numa sociedade em que a atividade de consumo impera e é, 

simultaneamente, fortemente criticada, o campo da alimentação permite, não obstante, que 

se desenhe possibilidades diferentes de estar no mundo. É o que defendem aqueles que 

acreditam que essas possibilidades outras estariam contidas em novas formas de consumo, 

tais como o consumo ético ou crítico (que, se tratando de alimentação está sempre ao 

menos indiretamente ligado ao consumo do orgânico), ou a preferência por produtos 

oriundos do chamado Fair Trade. A produção orgânica estaria associada a uma nova relação 

com a terra e com a sustentabilidade ambiental, enquanto as iniciativas ligadas ao Fair 

Trade, assumem uma atenção diferenciada para com as comunidades e unidades de 

produção locais, em oposição à globalização e à concentração de renda. Nestes casos, o 

discurso atrelado ao consumo alimentar demonstra a busca (geralmente inconsciente) do 

sujeito por uma superioridade moral (SASSATELLI, 2004) manifesta em suas escolhas.  

O consumo alimentar ‘alternativo’ está ligado a alguns conceitos do que se considera 

bom para comer, realçando que o que é ‘bom’ neste caso, está associado à qualidade moral 

da comida, a qual, por seu turno, se apresenta na maioria das vezes atrelada a discursos que 

se conjugam às ideias de justiça, propriedade, natureza, saúde. “The underlying assumption 

here seems to be that healthful eating will be the natural result of a fairer, more sustainable, 

system of production and trade” (SASSATELLI, Idem, p. 184). 

Podemos ilustrar a moralidade presente no consumo alimentar, a partir da reflexão 

trazida por uma das consumidoras do Grupo de Consumo Responsável (GCR) da Rede Espaço 

Agroecológico366 acerca do que ela considera uma alimentação saudável: 

 
Eu acho que hoje em dia, tudo, absolutamente tudo que eu como, eu paro e penso. 
Tipo, é, sei lá, eu vou comer um biscoito, eu quero comer um biscoito. Eu sei que 
comer biscoito é uma coisa processada já que não é ... mas eu quero. Então, eu 
posso decidir se vou comer biscoito Treloso, sei lá, que é de uma empresa grande 

                                                      
366

 O Grupo de Consumo Responsável da Rede Espaço Agroecológico (Recife-PE) foi tomado como objeto de investigação 

na tese já mencionada. O estudo teve como objetivo compreender a construção da ideia de alimento saudável, bem como 
de consumo político, na perspectiva dos consumidores do GCR aludido. 
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ou o biscoito da casa da tia de não sei quê, que é um pouco mais caro mas que é de 
um pequeno produtor.  
[...] 
Então, acho que isso também influencia. Eu me sinto melhor. Tipo, 
psicologicamente falando mesmo. Eu acho que é bem psicológico de comer uma 
coisa que é de um produtor local do que de uma grande empresa. Fico imaginando 
como é feito, aquelas máquinas. Não tem um cuidado, né, eu acho que isso tem a 
ver. (Consumidora Z.) 

 

Várias questões podem ser levantadas a partir da fala da consumidora, começando 

pelo fato de que o alimento consumido, não é considerado em relação ao seu poder de 

resolver a necessidade fisiológica de ‘matar a fome’, mas de matar uma ‘vontade’, um 

‘desejo’, no caso o de comer um biscoito. Mas esse ato, por mais banal que possa parecer, 

apresenta valores morais e simbólicos que ficam evidentes no momento em que a 

interlocutora justifica a sua opção pelo biscoito ‘da casa da tia’, o qual pode até ser mais 

caro, mas que vai permitir uma maior satisfação a partir do momento em que ela assume 

conhecer a origem do produto e a forma como ele foi produzido (produção local, pequena, 

sem utilização de grande maquinaria). Ou seja, o preço do biscoito fica em segundo plano 

quando são agregados outros valores à experiência do consumo, as significações associadas 

de que fala Barbosa (2004).  

É possível também perceber certa ambiguidade no depoimento da consumidora 

quando ela se refere ao fato do biscoito ser um alimento processado, o que por si só 

carregaria um valor negativo, ao mesmo tempo em que ela associa a ideia de escolha 

saudável (mesmo em se tratando de um produto processado) ao efeito ‘pscicológico’ 

referente à maneira como aquele biscoito foi produzido. Guthman (2008b) lembra que a 

ideia de conhecer a origem do alimento tornou-se uma das principais prerrogativas dos 

movimentos agro-alimentares nos EUA, como se essa informação por si só fosse capaz de 

subsidiar uma decisão ética, reflexiva.  O mesmo valendo para as ideias de comer ‘perto de 

casa’, ‘produtos da estação’ e ‘orgânicos’.  

Outra situação interessante pode ser observada na fala de uma segunda 

interlocutora do GCR da REA: “Eu não compro *carne] no supermercado por questão política, 

mas eu fico morrendo de vontade”. A consumidora afirma que come carne em restaurantes, 

na casa de amigos, de parentes, em situações em que a sociabilidade assim o demanda, mas, 

ao mesmo tempo, ela é taxativa em relação ao seu consumo privado: “eu não dou o meu 

dinheiro pra indústria do bovino” (Consumidora J.).  
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A moralidade presente nesta fala não é a aquela comprometida como o movimento vegano. 

A interlocutora não tem problemas éticos ou morais com o consumo de proteína animal. O seu 

desejo pessoal e, por conseguinte, o que direciona o seu comportamento de consumo, é o de não 

compactuar com uma indústria que ela enxerga como moralmente nociva tanto à saúde humana 

quanto ao meio ambiente. 

Nos depoimentos apresentados, destacam-se não apenas valores morais incutidos no 

comportamento dos consumidores, como também o desejo dos mesmos de intervir no 

processo de produção em questão através das suas escolhas. Esses consumidores de forma 

muito consciente se posicionam ‘a favor’ (do pequeno produtor) ou ‘contra’ (a indústria do 

bovino) um determinado sistema produtivo evidenciando o caráter político que atribuem às 

suas práticas de consumo.  

 

2 O Caráter Político do Consumo Alimentar  

Nas últimas décadas, dentro de uma perspectiva de movimento global, muitos 

consumidores passaram a assumir posicionamentos específicos em direção à consciência e 

atenção a várias demandas sociais, tais como, segurança alimentar, ambiental e bem estar 

animal (GRITTI, 2017; REGMI & GEHLHAR, 2001; MIELE, 1999).  

Questionamentos de diferentes origens atrelados aos modos convencionais de 

produção fizeram com que o mercado e suas instituições se tornassem elementos diante dos 

quais os consumidores passaram a se mobilizar e se posicionar, por meio do seu 

comportamento cotidiano de consumo, configurando o que Miele (1999) chamou de 

‘politização dos estilos de vida’. Essa nova postura se encontra estreitamente alinhada com 

as identidades de consumo: “we use the term consumption identities to designate the ways 

material consumption practices proclaim a person’s values and commitment to a given 

cultural movement” (CHERRY et al, 2011, p.233).    

Dessa forma, o consumo se travestiu, entre outras coisas, de instrumento de luta na 

sociedade contemporânea. É através do consumo que o sujeito se identifica, se relaciona 

com seus pares, se reproduz enquanto ser social, comunica seus valores, e tenta intervir e 

modificar, na medida do que lhe é alcançável, aqueles contextos que andam desalinhados 

com os últimos.  

O consumo alimentar, pela importância (e quiçá também devido à frequência com 

que é realizado) que possui no cotidiano das pessoas, seja do ponto de vista biológico ou 
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social, vem ganhando, ao longo dos anos, um lugar de destaque dentre as opções de 

consumo que assumem um viés político, ao ponto de as autoproclamadas ‘formas 

alternativas de consumo’ serem tomadas como exemplos de revoluções culturais “de baixo 

pra cima”. (SASSATELLI, 2004, p. 182).  

O consumo crítico, na visão de Gritti (2017) se manifesta de diferentes maneiras: de 

forma negativa, através das ações de boicote; no consumo político positivo ou na premiação 

de empresas comprometidas com determinada causa e comportamento ético; e, no que a 

autora chama de ‘consumo político alternativo’ presente nas redes de trocas econômicas 

locais, tal como se observa nas experiências dos Grupos de Compras Italianos (GAS). A 

autora destaca que, no caso italiano, os novos comportamentos de consumo simbolizaram a 

criação de um “espaço de luta anti-hegemônico inserido no próprio campo do consumo” 

(Idem, p. 141), notadamente na esfera do consumo alimentar.  

 Para Azevedo (2017), o ativismo alimentar surge como uma variação do ativismo 

político nascido na década de 1960, o qual está associado frequentemente a causas 

progressistas e à promoção da equidade e dos direitos, visando à transformação da 

realidade social. É a partir da década de 1990, contudo, que o impacto ambiental provocado 

pelos estilos de vida e consumo das sociedades mais afluentes passa a ser também levado 

em consideração (PORTILHO, 2005). Essa atuação ganha força a partir de ações coletivas e 

participativas que englobam a defesa e propagação pública de ideias, boicote no 

comportamento de consumo, organização de manifestos públicos (protestos, marchas, etc.), 

panfletagem, entre outras práticas de comportamento coletivo. 

De acordo com o Instituto Kairós (2011), na experiência dos Grupos de Consumo 

Responsável, os consumidores assumem um compromisso social ao transformar o seu ato 

de compra em um ato político que visa à sustentabilidade da vida dos homens e do planeta. 

Assim, o consumo, neste contexto, é compreendido enquanto uma ação não 

institucionalizada que leva as discussões no campo da sustentabilidade ambiental, produção 

alimentar, agricultura familiar, economia solidária, entre outros pontos, para o cotidiano 

destes consumidores, ressaltando a dimensão política da alimentação. 

Besandon et al (2014) concordam que, a partir das suas escolhas no campo 

alimentar, o sujeito se enxerga em posição de contribuir para uma transformação social ou 

favorecer a manutenção de práticas de mercado já consolidadas que beneficiam os grandes 

conglomerados agroalimentícios.   
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Cabe destacar, nestes termos, o papel da agência do consumidor, tal como 

empregado por Ortner (2006) no quadro do consumo político. A autora relaciona a definição 

de agência a alguns componentes, tais como: a (1) intencionalidade do sujeito na ação (na 

ausência de uma intenção, de um propósito claramente identificado, a ação seria uma 

prática de rotina sobre a qual incidiria pouco ou nenhum grau de reflexão); a (2) 

universalidade da agência, dado que é inerente a todas as pessoas, ao mesmo tempo em 

que a agência é (3) cultural e historicamente constituída; e, por último, o vínculo existente, 

em diferentes níveis, entre (4) agência e poder (onde operam relações de desigualdade, de 

assimetria e forças sociais).  

Ressaltamos, a partir da reflexão de Ortner, que, na experiência do consumo político, 

sobretudo na perspectiva dos Grupos de Consumo Responsável, pode ser observada a 

agência do consumidor associada a uma ideia de resistência, de luta contra um sistema 

produtivo que agride e esgota o meio ambiente, e prejudica produtores e consumidores, ao 

mesmo tempo em que podemos enxergar a presença da intencionalidade voltada para o 

individualismo marcante na sociedade de consumo: a presença dos projetos pessoais em 

relação à alimentação e ao exercício do poder sobre o próprio corpo e saúde.  

Para Canclini (1997), consumo e cidadania devem ser vistos como processos culturais 

convergentes, que constroem sentidos de pertencimento, visto que o consumo se constitui 

no âmbito das interações sociais, de forma correlativa e ativa: “quando selecionamos os 

bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem 

como os modos com que nos integramos e nos distinguimos na sociedade, com que 

combinamos o pragmático e o aprazível” (Idem, p. 21).  

Seria através do consumo, portanto, que os indivíduos se sentiriam pertencentes a 

redes sociais, através das quais tem a oportunidade de atuar de forma crítica (PORTILHO, 

2005), exercendo assim sua cidadania. Em tempos de neoliberalismo econômico, o exercício 

da cidadania assume, então, novos formatos, se distanciando de uma atuação pública, 

coletiva, ao voltar-se para o âmbito das práticas privadas, manifestamente para o consumo.  

Guthman (2008a, 2008b), por sua vez, com um olhar bastante crítico sobre o 

consumo político no campo alimentar problematiza o suposto posicionamento anti-

neoliberal presente neste movimento. A autora atribui ao que chama de ‘neoliberalização do 

ativismo agro-alimentar’ a força existente no mercado da alimentação saudável, emergente 

da liberdade de escolha e poder do público consumidor: “consumer choice and localism 
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figure so prominently in contemporary food politics in part because of the admitted failures 

of command and control regulation, notwithstanding the neoliberal assault on the 

regulatory state.” (GUTHMAN, 2008b, p. 1180).  

Referindo-se especificamente às cadeias curtas de produção e distribuição de 

alimentos, a autora destaca que mesmo diante de seu forte posicionamento de resistência 

aos efeitos da globalização, o seu principal ponto de contestação ao neoliberalismo, tanto na 

prática quanto na teoria, limita-se à cadeia de valores imbricada no processo. Tomando 

como referência o quadro da produção agroalimentar do estado da California, EUA, a autora 

destaca a importância do conceito de governança,  aplicando-o aos contextos sociais e 

ambientais, e sua adequação à ótica neoliberal dentro do campo do consumo e produção 

alimentar, mesmo quando é precisamente a realidade da produção na era do neoliberalismo 

que se está tentando atacar e, quiçá, reverter.  

Projetos que acatam a transferência das responsabilidades do Estado para o terceiro 

setor – com participação destacada das Organizações não-governamentais – e empregam 

esforços próprios das lógicas de mercado (mentalidade neoliberal) acabam por resultar em 

práticas que estimulam a ‘educação do consumidor’, o modelo de negócios baseados no 

marketing sustentável (ou marketing verde) e redução da participação do estado ao 

delineamento de políticas de incentivo.  

Portilho (2005) complementa salientando que o deslocamento da atividade 

regulatória do estado para o mercado, por meio da auto-regulação e, num segundo 

momento, do estado e mercado para o consumidor, encoraja a responsabilidade individual, 

através de referências ao ‘poder’ do consumidor, ao ‘bom cidadão’, o que reforça a ênfase 

na atuação moral e política do consumidor e na perspectiva de mudança atrelada ao 

consumo alternativo. Ao final, este processo provoca não uma renúncia ao consumo, mas 

obriga o questionamento reflexivo do sujeito acerca do que ele deve consumir.   

Guthman (2008b) argumenta que tais estratégias, ao encorajar a escolha do 

consumidor, despolitizar os conflitos e estimular o comportamento corporativo, estão no 

cerne da governança neoliberal. Têm-se, então, as racionalidades neoliberais que se inter-

relacionam diretamente com o ativismo alimentar contemporâneo: a escolha do 

consumidor; o localismo; o empreendedorismo; e o auto-aperfeiçoamento.  

Pensando na realidade brasileira, Dagnino (2004) chama de ‘confluência perversa’ o 

uso de um vocabulário comum e de ferramentas institucionais que acabam por aproximar e 
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confundir as divergências entre práticas que partem da sociedade civil, na perspectiva de 

uma atuação cidadã e o fortalecimento do projeto neoliberal.  As noções de ‘sociedade civil’, 

‘participação’ e ‘cidadania’, mantém forte relação entre si e seriam pontos centrais no 

deslocamento de sentido que enfraquece práticas sociais emancipadoras e com potencial 

para transformação social.   

 
Elas são fundamentais exatamente porque constituem os canais de mediação entre 
os dois campos ético-políticos. Além disso, para além do cenário específico onde 
essas noções se inserem no debate brasileiro, elas também são parte constitutiva 
da implementação do projeto neoliberal no nível global (DAGNINO, 2004, p. 100).  

 

Assim, as redefinições neoliberais de cidadania acompanham tanto a sua concepção 

liberal tradicional quanto elementos das novas configurações sociais e políticas 

contemporâneas. A cidadania passa a assumir um viés individualista, estritamente 

conectado com o consumo, e, consequentemente, com o mercado. E assim, cabe indagar 

até que ponto o consumo alimentar crítico, alternativo, politizado, consegue efetivamente 

se desvincular do comportamento que alimenta um sistema operante opressor e 

hegemônico, ou em que medida essa prática representaria apenas mais uma modalidade de 

consumo que, mesmo amparada na capacidade reflexiva dos sujeitos consumidores, 

continua inserida no quadro das relações sociais e econômicas permitidas pelo projeto 

neoliberal.  

 

3 O Consumo do saudável sob três perspectivas  

O consumo do alimento saudável, tal como vem sendo observado nos últimos anos, 

tem sido atrelado ao consumo de uma classe social com maior poder aquisitivo e maior 

capital cultural (BOURDIEU, 2017). Trazendo uma perspectiva econômica, a análise de Regmi 

e Gehlhar (2001) avalia o impacto do crescimento da renda nos níveis do consumo alimentar 

como sendo o elemento determinante nas alterações no comércio global de alimentos.  

Essas modificações nos padrões de consumo variam bastante entre países 

desenvolvidos367 e em desenvolvimento de modo que nos países com baixa renda per 

capita, os habitantes gastam em média 47% da sua renda com alimentação, enquanto nos 

                                                      
367

 Regmi e Gehlhar (Idem) afirmam que países mais ricos aplicam regras mais rigorosas em relação aos padrões 

de segurança alimentar tanto no que diz respeito aos produtos domésticos quanto aos importados. 
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países com renda per capita elevada, os seus moradores dispensam apenas 13% do seu 

orçamento doméstico com comida: “once certain income levels have been reached then a 

whole range of lifestyle factors come into play” (MIELE, 1999, p. 377).  

Os estudos de Regmi e Gehlar (Idem) destacam que a demanda por alimentos 

orgânicos tem sido crescente, dentro dos segmentos com rendas média e alta, em todo o 

mundo, bem como tem sido observado que indivíduos com melhor nível de educação tem 

adotado melhores hábitos alimentares. Isto porque o poder de comunicar das mercadorias 

acompanha a posição dos sujeitos na escala social. Em se tratando do consumo de produtos 

orgânicos, a existência de uma demanda por uma alimentação ‘alternativa’, preocupada com 

a saúde de produtores e consumidores, já teria sido registrada desde 1920 na Alemanha e 

Suíça, pioneiras nesse tipo de produção agrícola. Na década de 1960, a agricultura orgânica, 

na Europa, teria se transformado numa forma de resistência ao consumismo atribuído ao 

consumo das massas. A partir das décadas de 1980 e 1990, ocorreu a junção entre 

preocupação com saúde e desejo de diferenciação nos produtos alimentares (MIELE, op cit.).  

Gritti (2017) afirma que em relação à alimentação, na perspectiva do consumo crítico, 

existem duas abordagens sociais recorrentes: a que sugere um elitismo por parte de tais 

consumidores e a que os insere no quadro do consumo politizado, crítico. A possibilidade de 

consumir produtos que fogem da produção massificada tem gerado a atenção de setores mais ricos 

da população, o que, associado à cultura do corpo e da imagem criam um conjunto de normas e 

práticas alimentares entendidas como saudáveis.  

Neste contexto, o alimento agroecológico, especialmente o orgânico – termo utilizado como 

principal bandeira do ativismo agroalimentar (GUTHMAN, 2008a) – passa a se constituir em 

elemento de distinção para uma cultura elitista. Prova irrefutável dessa situação é o espaço ocupado 

por produtos com tais rótulos em redes convencionais de comercialização ou mesmo o crescimento 

vertiginoso do número de estabelecimentos comerciais especializados em produtos orgânicos, 

naturais, em áreas nobres dos grandes centros urbanos368.  

Nos estudos de Miele (1999), a produção orgânica torna-se altamente valorizada dentro de 

uma concepção ‘moralizada’ de consumo. Estreitamente associados à ideia de qualidade de vida e de 

proteção/preservação do meio ambiente, os produtos orgânicos sinalizam uma mudança cultural 

que envolve uma nova relação entre sociedade e natureza.  

                                                      
368

 Esse crescimento pode facilmente ser constatado na cidade de Recife-PE. 
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A autora cita o exemplo dos consumidores italianos que não se incomodam com a 

moralidade referente ao consumo da proteína de origem animal, todavia, fazem questão de 

consumir uma carne produzida de acordo com os padrões de produção orgânica. Ou seja, a 

carne animal pode ser consumida, desde que os animais abatidos tenham sido bem tratados 

enquanto vivos. Tem-se neste exemplo, a imbricação de diferentes moralidades 

concernentes ao consumo alimentar e ao entendimento das relações entre o homem e meio 

ambiente, englobados no grande guarda-chuva do consumo crítico ou alternativo. 

 Apresentamos, na sequência, três situações em que pode ser percebido o emprego 

do saudável enquanto um rótulo distintivo, carregado de significados morais que, em todos 

os casos, são também percebidos e apreendidos pela máquina neoliberal, à medida que 

passam a ser comercializados e a receber um valor de mercado diferenciado, do ponto de 

vista não apenas simbólico como também econômico.  

 

3.1. A Patrulha do Orgânico 

No primeiro caso, apresentamos a personagem Sandra do programa humorístico 

Chuchu Beleza, que mostra a que ponto teria chegado a militância em prol do consumo de 

alimentos orgânicos no ambiente escolar do seu filho (e fora dele).  

SANDRA EM: PATRULHA DO ORGÂNICO
369

 
 
Gente, essa onda de orgânico é um saco, né? Não, fala sério! 
Agora, tudo virou politicamente correto?! Meu Deus, né?  
Não, e a patrulha que rola lá na porta da escola do Leozinho?  
Não, você não sabe! As mães ficam fiscalizando quem dá comida orgânica pro filho 
e quem não dá.  
Aí se, por acaso, descobrirem que você não dá comida orgânica, você vai pra lista 
negra das mães natureba, né, que agora são maioria, e você é execrada do grupo, 
né?  
Não, juro! É bullying de adulto!  Você não tem ideia. 
Teve uma mãe lá que levou o filho com os coleguinhas pra jogar boliche e depois 
comeu num desses fast foods.  
Quase apanhou na porta da escola no dia seguinte, né?  
Agora, em casa, só compro comida orgânica de medo.  
Medo de apanhar das natureba.  
Aaaahhhh, pareço uma louca, né? Não, sério!  
Tou comendo arroz integral forçada só pra não ser discriminada.  
Juro! Eu detesto arroz integral. Aí, até falei pro Rô, meu marido.  

                                                      
369

 Programa Chuchu Beleza, Rádio Jovem Pan. O programa Chuchu Beleza é uma plataforma de humor 

transmídia, em que são apresentadas semanalmente esquetes de humor com diferentes personagens, criados pelo 

radialista Felipe Xavier. Acesso em https://www.youtube.com/watch?v=4oxjZSVt1o4. Acesso em 12/10/2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=4oxjZSVt1o4
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Eu falei: “Rô, vamo tirar o Leozinho da escola que eu não tou mais aguentando essa 
ditadura do orgânico.  
Coitado do Leozinho! Não pode levar lanche pra escola sem ser aquele pãozinho 
preto integral, né, com pasta de ricota, cenoura e azeite”.  
Eu falei: “Coitado do menino, né?” 
Aí, pra não tirar o Leozinho da escola, o Rô contratou um detetive, mandou fazer 
um dossiê de cada mãe xiita da escola, flagrando uma por uma cometendo deslizes, 
comendo em fast food escondido, tomando refrigerante, tomando milk shake.  
Eu falei: “Gente, como esse pessoal é fake, né? Não, sério, é tudo da boca pra fora!  
Ninguém pratica nada na vida real, só eu, a tonta, me sentindo ameaçada, né? 
Aí, agora, depois do dossiê, o Leozinho leva saco de salgadinho e refrigerante de 
lanche pra escola e nenhuma delas fala nada.  
Aaahhhh, pareço uma louca, né? Não, juro!  
As natureba agora tão ‘pianinho’ comigo. *sic+ 

 
 
A esquete assinala, por meio da sátira, a imposição do consumo do orgânico a um 

determinado segmento social à medida que o mesmo passa a ser tratado como uma 

‘ditadura’. Para ser bem vista e aceita pelo grupo das mães da escola, a personagem precisa 

se enquadrar nas regras de conduta que incluem alimentar os seus filhos (e eventualmente 

os colegas dos filhos) com alimentos orgânicos e saudáveis.  

O que chama a atenção na sátira, todavia, é que, a opção pelo consumo dos 

alimentos orgânicos aparenta ser tão somente uma prática de distinção social, dirigida para 

a aceitação e o estabelecimento de relações, numa tentativa de se moldar ao habitus 

prevalecente naquele grupo, mas que, no caso da personagem, não se trata de um ‘gosto’ 

genuíno, já que a ideia de gosto para Bourdieu remete à liberdade de escolha, disponível 

aqueles que dispõem de capital cultural, ou de um valor que ela, espontaneamente, 

compartilhe com o restante do grupo.   

Para Bourdieu (2017) o comportamento de consumo é a forma pela qual as classes 

sociais apresentam seu capital cultural e seu lugar na hierarquia dentro do sistema de 

distinção social, no qual os gostos funcionam como marcadores privilegiados de classe, 

sendo as necessidades culturais frutos do processo de educação do sujeito. Numa visão 

similar, Canclini reforça o consumo dos bens como um ato que busca integração e distinção: 

 
Nós homens intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que fixamos 
culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos distinguirmos de longe, 
para realizar desejos e para pensar nossa situação no mundo, para controlar o fluxo 
errático dos desejos e dar-lhe constância ou segurança em instituições e rituais. 
(CANCLINI, 1997, p. 67). 
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3.2 O curso de culinária Cozinha Gourmet Saudável 

Visando buscar um maior contato com outros formatos de produtos associados ao 

conceito de saudável, no contexto dos centros urbanos, esta pesquisadora participou de um 

curso de culinária intitulado Cozinha Gourmet Saudável. Esta participação teve por objetivo 

identificar quais elementos eram empregados na qualificação daquele fazer culinário como 

‘saudável’, bem como conhecer um pouco do público consumidor desse tipo de produto.  

O curso foi oferecido pela Chef Sofia Mota, no dia 22 de outubro de 2016 e realizado 

numa casa de festas no bairro do Rosarinho, área nobre do Recife (PE). A chef de cozinha, 

então com 12 anos de atuação no mercado e experiência em vários segmentos da 

gastronomia, ofereceu o curso entre 2014 e 2016, com periodicidade mensal, a um custo de 

R$ 250,00 por aula, com início às 9h e término às 12h30, sempre aos sábados. Nesta ocasião, 

havia 09 participantes na aula, incluindo esta pesquisadora e sua mãe370. 

Ao se apresentar, a chef expõe não apenas a sua experiência em diferentes 

restaurantes e empreendimentos gastronômicos, no Brasil e no exterior, como explica 

também de que forma ela passou a se interessar pelo segmento da alimentação saudável 

após ter recebido o diagnóstico de uma doença autoimune. A fala da chef é enfática em 

justificar a realização do curso com argumentos em prol da saúde e do seu desejo de propor 

uma “mudança de vida” através da alimentação.    

Ao longo da manhã, a chef ensina o preparo de três pratos quentes e uma sobremesa 

e, à medida que explica o processo de produção dos pratos, oferece também informações 

sobre os ingredientes que os compõem: informações sobre preços, indicação de locais para 

compra dos insumos, bem como informações nutricionais sobre os produtos.  

Os participantes fazem várias perguntas acerca dos pratos e, ou dos ingredientes 

enquanto tem a oportunidade de experimentar diferentes itens vegetais desconhecidos 

durante os preparos. A chef afirma que, dentre todos os insumos utilizados na aula, só não é 

orgânico aquilo que não se encontra na modalidade ‘orgânico’ no mercado local. Ela ensina 

também como reaproveitar os resíduos dos vegetais e como os ingredientes podem ser 

substituídos sem perdas nutricionais para a preparação. 

                                                      
370

 Uma senhora muito curiosa por assuntos culinários, não necessariamente interessada em culinária saudável.  
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Em suas receitas, a chef, que recebe assessoria da sua irmã, estudante de nutrição, 

faz questão de não utilizar produtos derivados de trigo, leite ou de origem animal, pensando 

em atender as restrições alimentares de celíacos, veganos e daqueles que tem problemas 

com lactose.  

Perguntada sobre o público que participa das aulas, a chef informou que a grande 

maioria é de mulheres (nesta aula, havia somente um homem presente) em busca de saúde:  

 
Todos buscando uma vida mais saudável. Todas. Uma ou outra é porque tem 
realmente uma intolerância ou uma restrição na alimentação, por conta de glúten, 
de leite, porque eu geralmente uso esse foco pra poder abranger vários públicos. 
Não só a questão da saudabilidade, como a questão da restrição, mas a maioria das 
pessoas é buscar hábitos de vida mais saudável. A maioria. E por incrível que 
pareça, acho que metade de todos os meses que eu já fiz foram pessoas ligadas à 
área de saúde [se referindo ao público participante]. 

 

A chef de cozinha informou, em uma conversa posterior ao encontro no curso de 

culinária, que possuía um serviço delivery de venda de comida saudável tanto congelada, 

quanto para consumo imediato e destacou que o endereço para onde seus produtos eram 

entregues com maior frequência eram hospitais, ressaltando a inserção do seu trabalho no 

meio médico da cidade.  

Neste exemplo, temos mais uma vez a evidência do capital cultural como fator de 

destaque no consumo do saudável. A rotina atribulada e a falta de tempo para o preparo dos 

alimentos, associada à preocupação com uma alimentação de qualidade mesmo que 

terceirizada, justifica, na opinião da cozinheira, a busca pelos seus serviços.  

Outro fator relevante, neste sentido, é o preço do curso (duzentos e cinquenta reais) 

pago para participar de uma atividade com menos de quatro horas de duração e o fato de 

que, na maior parte das aulas até então realizadas, a maioria das alunas eram reincidentes: 

“eu tenho uma médica *referindo-se a uma cliente] que ela é oncologista, que ela não perde 

uma edição. Ela perdeu a que você foi porque foi pra um congresso, porque tava no outubro 

rosa e ela apoia *sic+”, afirmou a chef de cozinha.  

É possível compreender que, o preço do curso, por si só, já permite um recorte de 

classe, no que se refere aos participantes do curso de culinária Cozinha Gourmet Saudável. 

Mesmo assim, a demanda é grande e crescente, evidenciando o apelo do saudável para 

consumidores que se encontram neste perfil:  
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Eu limito. Eu boto no máximo 20 pessoas, até pra dar atenção a todas as perguntas. 
Passou de 20, fica insuportável. Então, eu limito mesmo, podia botar muito mais 
gente, mas eu prefiro não fazer. Eu boto limite de 20.  

 

Este segundo caso coloca o saudável numa vitrine que está ao acesso de poucos, 

daqueles que dispõem tanto de capital cultural quanto financeiro e associa o consumo do 

orgânico ao valor simbólico ligado às virtudes do alimento produzido sem o uso de 

contaminantes químicos, sem que haja nenhuma relação declarada entre a qualidade do 

alimento e a existência de um propósito político na decisão pelo seu consumo. Trata-se de 

uma situação diferente do que ocorre, ao menos no plano discursivo, do consumo no 

contexto do Movimento Slow Food.  

 

3.3. O Movimento Slow Food 

Existe uma ideia bastante em evidência que relaciona a qualidade do alimento à ideia 

de resgate da cozinha rústica: “Da coisa do clássico, da cozinha limpa, sabe? De ter o 

ingrediente da terra e de valorizar o pequeno produtor, o cara que cria o porco no quintal, 

que mata, que tudo” (Sofia Mota, chef de cozinha371).  “Justo, honesto, que faz a roda da 

economia girar, o quilometro zero, o alimento mais fresco, do local, com terroir” (S.M., 

Nutricionista372). 

A fala das interlocutoras aponta princípios que fazem parte da ideologia do Slow 

Food, um movimento de abrangência internacional, que busca reagregar o, atualmente 

dissociado, processo de produção e consumo dos alimentos. Trata-se de reaproximar quem 

planta de quem come, num resgate de toda uma cadeia cultural que liga a pessoa à sua 

comida, em contraposição à ideia do fast-food (comida rápida). O Slow Food ataca 

diretamente os modos capitalistas de produção agroindustrial, o mercado da grande 

distribuição e a destruição do meio ambiente (PROENÇA, 2010). 

O Slow Food foi criado como “associação enogastronômica” pelo ativista italiano 

Carlo Petrini, em 1986. Inicialmente sua proposta era defender a boa comida e o prazer de 

comer, aliados a uma desaceleração do ritmo de vida. Porém, gradualmente, esse objetivo 

                                                      
371

 Entrevista realizada em novembro de 2016. 
372

 Destacamos que a nutricionista em questão atuou por muitos anos na Coordenação de um Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia, na cidade de Recife-PE. Entrevista realizada no dia 23 de novembro de 2018. 
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se expandiu, atingindo também questões como qualidade de vida e a sobrevivência do 

planeta. O movimento trabalha para restaurar a dignidade cultural do alimento e os ritmos 

mais lentos da convivência à mesa. Uma das principais missões do Slow Food é promover a 

qualidade dos alimentos diários que vão interferir diretamente sobre o estilo de vida e saúde 

dos indivíduos. 

Do ponto de vista formal, o Slow Food (2013) é uma organização internacional sem 

fins lucrativos, mantida pelos seus associados. Informalmente, é uma entidade articuladora 

de uma rede mundial empenhada em mudar a forma pela qual os alimentos são produzidos 

e distribuídos. Atualmente, o movimento Slow Food conta com 100 mil associados presentes 

em 160 países, com sedes nacionais na Itália, Alemanha, Suíça, Japão, Reino Unido e Países 

Baixos. Trata-se de uma entidade que organiza cursos, painéis, jantares, viagens e 

promoções. Na Itália, o Slow Food possui uma editora, duas revistas e criou em conjunto 

com entidades públicas e privadas a Fondazione Slow Food per la Biodiversità, uma 

Universidade, um banco de vinhos e a Fundação Terra Madre (SIMONETTI, 2012). 

Interessante pensar como, na sociedade contemporânea, um movimento que se opõe de 

forma aberta ao capitalismo neoliberal consegue obter uma atuação dessa envergadura em 

todo o mundo.  

Uma das bandeiras levantadas pelo movimento é o de uma ‘nova gastronomia’, em 

que as pessoas tenham liberdade de escolha e desenvolvam com sua comida uma relação de 

educação que leve a uma melhor qualidade de vida e melhor aproveitamento dos recursos 

naturais373. Para tanto, é preciso defender os alimentos tradicionais, os ingredientes 

primários, conservar os métodos de cultivo e processamento e preservar a biodiversidade de 

espécies cultivadas tanto quanto de espécies silvestres. Trata-se de uma agricultura que tem 

como suporte os conhecimentos da comunidade – the Food Communities (SIMONETTI, 

2012) – e uma relação harmônica com o ecossistema.   

O movimento critica o modo agroindustrial de produção e sistemas de distribuição, 

por serem prejudiciais aos solos, aos ecossistemas e às pessoas, com grandes agressões à 

biodiversidade e à vida humana e animal. O Slow Food convida os consumidores ao ativismo 

                                                      
373

 A preocupação com a disponibilidade dos recursos naturais e da biodiversidade para as futuras gerações 

também é foco de projetos específicos do Slow Food, a exemplo da Arca do Gosto (SLOW FOOD, 2013). 
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político através da sua alimentação, à medida que, com suas escolhas, o consumidor 

direciona as ações do mercado e da produção e, ao realizar esse exercício de forma 

consciente, ele se torna uma figura ativa e importante nesse processo. E para destacar o 

poder do consumidor, foi adotado o termo ‘coprodutor’, sugerindo que aquele pode ir além 

de um papel passivo no sistema de consumo alimentar e desenvolver um interesse por 

aqueles que produzem o seu alimento, pelas formas como produzem e que dificuldades 

enfrentam nesse caminho, fazendo parte, desta forma, do processo de produção, e 

buscando também contribuir para a justiça social, à medida que integram um sistema em 

que são adotadas condições de trabalho que respeitam o ser humano e seus direitos, 

oferecendo remunerações adequadas.  

Para atingir os seus objetivos a nível internacional, o Slow Food atua por meio de 

vários projetos, mobilizando em 160 países, milhares de produtores, mais de 1000 

cozinheiros e chefs de cozinha (apoiando a produção de pequena escala, preservando a 

tradição e combatendo a padronização dos alimentos), cerca de 450 acadêmicos em 250 

universidades e centros de pesquisa.  

Simonetti (2012), por sua vez, apresenta uma visão bastante crítica acerca da 

ideologia por trás do chamado Slow Food. Em que pese a legitimidade da ideia de uma 

produção e consumo mais sustentáveis para o planeta, para o autor, o principal objetivo do 

Movimento é combinar a promoção comercial de produtos alimentares de alto preço com 

engajamento político. Afinal de contas: “o local, ainda mais num contexto de crise, vende” 

(ESTEVE, 2017, p. 253), haja vista as ‘racionalidades neoliberais’ (GUTHMAN, 2018a) já 

mencionadas neste capítulo. 

A ideologia do Slow Food se baseia em ideias como ‘tradição’, no surgimento de um 

‘novo consumidor’, e do ‘engajamento político’, pela via do consumo alimentar. Partindo 

dessa premissa, criou-se uma entidade multinacional capaz de arregimentar fundos em larga 

escala, fechar acordos com governos e grandes corporações e mobilizar políticos e 

personalidades proeminentes.  

Em sua crítica ao fast food, e ao comportamento do consumidor que participa dessa 

forma de consumo, o Slow Food ignora o fato de que muitos aderem a esse tipo de 

alimentação pelo fato dela ser acessível e de poder ser consumida rapidamente, o que 

parece de acordo com fatores condicionantes presentes na rotina de muitos cidadãos e 

cidadãs nos centros urbanos. Esses consumidores não seriam sujeitos sem cultura ou 
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hipnotizados pela influência midiática, tampouco correspondem à ideia de ‘bárbaros’ que 

lhes é atribuída a partir da fala de Petrini (apud SIMONETTI, 2012). 

O Movimento Slow Food parece ignorar completamente o fato de que nem todos 

possuem os meios necessários para apreciar “good cooking and good wine”, seja em termos 

de disponibilidade de renda e de tempo, ou mesmo de oportunidade, de modo que tais 

experiências terminam limitadas a um público que, “besides being afluent, feel guilty about 

it, and want to do something to mitigate their embarassment” (Idem, p. 172), numa alusão 

clara aos valores morais imbricados num consumo de alto custo e de um suposto alto 

comprometimento social.  Dessa forma, Simonetti (2012) traz à tona a discussão do 

consumo enquanto um mecanismo através do qual se manifesta um desejo por distinção e 

não por uniformidade, o que favorece a exploração pelo sistema [capitalista] de posições 

anti-consumismo.  

Produtos de qualidade superior ou ‘de luxo’ são assim posicionados no mercado, 

exatamente em contraponto aos produtos de massa, estandardizados, o que direciona os 

primeiros, consequentemente, ao consumo por uma camada minoritária com elevado poder 

aquisitivo. O Movimento Slow Food parece, contudo, não se importar com o fato de ser 

exatamente a economia capitalista que permite aos seus consumidores associados o 

privilégio de integrar um grupo que sabe (e pode) apreciar os prazeres de uma boa mesa. 

É preciso ponderar, portanto, até que ponto movimentos sociais construídos com 

base na ideia de resistência ou de oposição a uma situação hegemônica efetivamente se 

propõem uma posição de exterioridade à realidade contestada. Existem experiências de 

consumo alternativo em que o cenário da economia capitalista, globalizada, neoliberal é 

compreendida como um modelo que não atende as necessidades da população de forma 

homogênea ou sequer tem esse intento, constituindo, portanto, uma realidade a ser 

questionada e combatida. Mas, ao mesmo tempo, os sujeitos envolvidos nessas iniciativas 

não se posicionam como partes alijadas dessa engrenagem. É como se se desejasse 

combater o sistema inimigo estando confortavelmente dentro dele. E, para muitos 

consumidores, essa posição, ainda que não seja evidente, não se apresenta conflituosa. 
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VARIEDADES DE CEBOLA – AGRONOMIA E A CLASSIFICAÇÃO A PARTIR DE UMA LÓGICA DO 
SENSÍVEL 

Otávio de Camargo Penteado374 
 
Resumo 
Esta comunicação pretende explorar as categorias sensoriais utilizadas na classificação de variedades de cebola 
por agrônomos da seção de Olericultura do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), criado em 1889 e 
localizado em Campinas, estado de São Paulo. Para tanto, será utilizado relatório de pesquisadores do IAC 
acerca de viagem realizada em 1939 ao Rio Grande do Sul para coleta de sementes de variedades da lilácea de 
produtores rurais do estado e os relatórios das pesquisas dos anos subsequentes com as variedades.  
 
Palavras-chave: 1. Agronomia; 2. Instituto Agronômico de Campinas; 3. Science Studies; 4. Lógica do concreto 

 

Introdução – falando sobre cebolas 

Esse texto é sobre cebolas. E o que são as cebolas em diferentes situações. É um 

texto acerca dos bulbos de uma planta, folhas que se inserem em bainhas foliares375 

formando uma estrutura firme que é um pseudocaule. Uma planta conhecida na taxonomia 

botânica por Allium Cepa L. Originária da Ásia, não encontrável em estado selvagem. Bulbos 

que utilizamos diariamente na cozinha, picamos e choramos, refogamos, apreciamos o 

cheiro quando no óleo quente e na frigideira. Escolhemos no supermercado ou na feira, 

entre um amontado delas, e selecionamos, apertando – para saber de seu frescor-, pela cor, 

pela sua uniformidade. As roxas, amarelas, brancas, as pequenas em conserva, as utilizadas 

em um programa de culinária americano, a na feira próxima a sua casa ou a no 

supermercado de atacado, a presente nos centros de distribuição de alimentos, sacos e 

sacos, são a mesma? O que traz essa denominação genérica, cebola, essa unidade, a uma 

multiplicidade?  

Essa comunicação faz parte do projeto de mestrado que pretende investigar a 

interação homens-plantas – procurando fugir das narrativas de domesticação como 

dominação em que há somente um ponto de irradiação de agência - nos processos de 

pesquisa agronômica do setor de Olericultura376 do Instituto Agronômico de Campinas, 

enfocando no período entre 1937 – ano em que foi fundado o setor do Instituto responsável 

                                                      
374

 Mestrando em Antropologia Social no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 
de São Paulo 
375

 Bainha é o local onde a folha se prende ao caule 
376

 Olericultura é um termo que deriva do latim, do substantivo Olus e do verbo colere, que significa o cultivar 
de hortaliças – “plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos culturais intensivos, cujas 
partes comestíveis são diretamente utilizadas na alimentação humana, sem exigir industrialização 
previamente” (Filgueira, 1981, p. 2) 



1001 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

pelas pesquisas com oleráceas, ou hortaliças – até os anos 50, em que as pesquisas acerca 

de algumas espécies tiveram resultados apresentados em seminários e artigos. A seção 

marca uma inédita preocupação do Estado com o mercado interno, a sua criação 

relacionada a políticas voltadas ao enfrentamento da fome e a alteração dos hábitos 

alimentares da população brasileira no período – nessa época o IAC era um dos mais 

importantes institutos agronômicos do Brasil, e até 1937 só contava com setores focados em 

pesquisas com plantas capazes de gerar interesse no mercado externo. 

As pesquisas com cebolas tiveram início logo na criação do setor, e junto com 

pesquisas com tomates, melancia e alho, foram as primeiras a serem enfocadas sob a 

justificativa de sua importância na produção agrícola do estado: nos anos 1940 a espécie 

ocupava o primeiro lugar na área cultivada de plantas hortícolas em São Paulo (Prado, 1943). 

Um dos trabalhos iniciais foi determinar quais variedades se mostravam mais apropriadas ao 

solo e ao clima de São Paulo, junto a definição de alguns métodos de cultivo mais 

recomendáveis – estudos que se intercalam e se relacionam. É uma busca por padronização 

e normatização – é preciso conhecer e controlar as agências e gerar procedimentos de 

cultivo os mais produtivos e reproduzíveis possíveis. Nessa comunicação, vou enfocar em 

uma discussão acerca das variedades377 de cebola. São passos iniciais378 na direção de um 

estudo acerca das categorizações utilizadas para classificá-las como recomendadas ou não 

para a produção em São Paulo, e para o processo de constituir essa classificação; os 

processos de experimentação que levam a sua recomendação ou não. E farei isso através do 

relato de uma viagem até o Rio Grande do Sul realizada em 1939 para coleta de sementes de 

cebolas com produtores locais, além de relatórios de pesquisa anuais do IAC e manuais de 

agronomia.  

                                                      

377
 Segundo um manual de Olericultura, “define-se cultivar como um grupo de plantas cultivadas, muito 

semelhantes entre si, que se distingue por quaisquer características (morfológicas, fisiológicas, químicas, 
citológicas, etc) digna de consideração por parte de olericultores, comerciantes ou consumidores. Tais 
caracteres especiais são mantidos inalteráveis, durante a propagação do cultivar, por via sexual ou vegetativa” 
(Filgueira, 1981). Salienta-se que segundo o mesmo manual, atualmente não se utiliza o termo variedade – 
encontrado na documentação consultada do IAC – para indicar uma “variedade comercial plantada por 
olericultores” (p.18) tendo sido substituído pelo termo cultivar.  
378

 Nesse sentido, não há um aprofundamento em relação aos diversos materiais de pesquisa já acessados, 
como relatórios anuais de pesquisa, planejamentos de pesquisa, artigos, pareceres acerca da qualidade do solo 
e com orientações para o plantio para produtores rurais, que certamente irão tornar mais complexa a 
discussão apresentada nessa comunicação 
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A viagem ao Rio Grande do Sul – o início dos trabalhos 

Presente no relatório anual de 1939-40, o segundo realizado pelo setor de 

Olericultura, o relatório apresenta o relato da viagem feita por uma comissão do setor para 

compra de bulbos e sementes de cebola no estado do Rio Grande do Sul. Alguns autores 

indicam que o cultivo de cebolas no Brasil teve início no estado, onde o clima é favorável a 

produção dessa herbácea, e passou por melhoramentos pelos próprios produtores ao longo 

dos anos. No estado de São Paulo, ela era produzida majoritariamente na região de 

Sorocaba, a oeste da capital.  

A viagem me parece apresentar uma oportunidade para tratar do processo de 

conferir identidade à cebola e às suas variedades, explorando os deslocamentos de objetivos 

e interesses dos diversos atores envolvidos para que estes operem como uma entidade 

estável e com comportamento conhecido (Callon, 1986), e o processo de conferir certa 

identidade às variedades, atrelando a um nome certas propriedades e um comportamento 

previsível (Schiavoni, 2016), e de critérios para definir a sua recomendação para cultivo no 

estado de São Paulo. Os experimentos realizados pelo setor de Olericultura no período não 

tinham como base estudos de genética, focados na estrutura interna da planta, mas sim uma 

atenção a respostas comportamentais aos estímulos que as plantas recebem dos agrônomos 

– como experimentos com adubação, espaçamento, época de semeadura, e as correlações 

entre estes, para definir o modelo com a melhor qualidade produtiva. Respostas que podem 

ser observadas possibilitando conhecer e prever certos comportamentos frutos dessa 

interação (Santonieri, 2015).  

Ao chegarem a Porto Alegre os pesquisadores visitam depósitos de cebolas 

localizados na cidade, com o objetivo de obter indicações dos melhores e maiores 

produtores de sementes na região. Na primeira visita, já temos a apresentação de 

informações interessantes: o dono do depósito, também um produtor, utilizava duas 

variedades nacionais, a “Baia-Periforme” – chamada oficialmente pelo governo do Rio 

Grande do Sul de “Ilha”, e a nomeação utilizada pelos pesquisadores nos relatórios de 

pesquisa subsequentes - e a “Norte”. E uma variedade estrangeira, de Portugal chamada 

“Garrafal”, que segundo o produtor deu origem a Baia Periforme – convicção que o autor do 

relatório reitera.  

Algumas características da variedade Garrafal são apresentadas: “É mais graúda que 

a Baia, alongada, pouco consistente e nada resistente ao armazenamento” (IAC, 1940, p.2) e 
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outro comentário: “Com o correr dos anos foi ela se adaptando ao meio, se transformando, 

ficando o que hoje é” (IAC, 1940, p.2). Já estão indicadas algumas características utilizadas 

na classificação das variedades: sua forma, consistência e resistência ao armazenamento.  

No outro dia, um dos pesquisadores, Olímpio de Toledo Prado, se dirige a um bairro 

conhecido pela qualidade das sementes de cebola produzidas. Um deles é o sr. Lacides 

Antunes Gonçalves, que, nas palavras de Olímpio, “é indubitavelmente, o produtor mais 

caprichoso do Rio Grande” (IAC, 1940, p.3). Mais uma característica é apresentada: “Para 

suas culturas são utilizados bulbos de segunda e mesmo alguns de primeira, firmes e de 

formação próximo do perfeito – o esférico. As medidas tiradas de três bulbos de primeira, 

tomados ao acaso, bem mostram a beleza de seu tamanho e especialmente a beleza do seu 

formato, praticamente esférico. 87x87 – 73x79 e 76x74 cms/Uma réstea de segunda, com 31 

cabeças, apresentava, em média, cebolas com essas dimensões: 55x55- 47x45 e 50x54 cms” 

(IAC, 1940, p.3). Uma diferenciação entre bulbos de primeira e de segunda. Além disso, já é 

estabelecida uma valorização de um formato esférico, próximo do perfeito, belo, mais à 

frente, o relatório da viagem trata especificamente das variedades encontradas: “Norte”, 

“Baia Periforme” ou “Ilha”, e “Garrafal”. Fora aquilo que já sabíamos, o relatório indica a 

coloração das variedades, a pele amarelo clara e o interior branco da “Baia Periforme”, o 

interior creme da “Norte”. Além disso, salientam o sabor e a picância como fatores para 

preferência desta ou daquela variedade: “A Ilha é preferida pela mesa do gaúcho por ser 

mais fina, mais saborosa, mais tenra e menos picante” (IAC, 1940, p.5). 
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Figura 13 - Foto da variedade "Ilha" (Prado, 1943) 

 

 

 

Além disso, apresentam outra característica, central e essencial na recomendação ou 

não das variedades: a época de cultivo e colheita. Segundo informações da época em que foi 

realizada a colheita pelos produtores, define-se que a “Norte” é mais tardia que a “Ilha”, o 

que a tornaria a primeira pouco interessante para a produção em São Paulo, que devido ao 

verão chuvoso se adequa melhor a variedades de ciclo curto.  

O primeiro estudo realizado pelo setor de Olericultura com cebolas, em 1937, foi 

exatamente um referente a época, em que se afirma “vê-se claramente, pelos dados acima 

expostos a influência enorme exercida pelo fator ‘época’ na cultura da cebola” (IAC, 1938, 

p.2). O período indicado para o estado de São Paulo é uma semeadura no início de março e 

colheita nos meses de agosto/setembro.  

Vale, por fim, trazer a descrição de uma variedade chamada “Special Yellow Globe 

Mountain Danvers”, vinda de Nova Iorque, em documento presente no relatório anual de 

1946, pela comparação realizada entre essa variedade americana com a Baia Periforme, 

indicando que a primeira tem várias vantagens por “ter ciclo curto, resistente ao 

armazenamento, ser praticamente esférica, boa coloração interna e externa, bom aspecto e 

o que é mais importante, tem bom paladar” (IAC, 1946, p.133).  
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Variedades e suas relações 

Foi observado pelos pesquisadores os seguintes pontos em relação às variedades: 

diâmetro transversal e longitudinal; formato (fora a medição); coloração (escamas e 

interior); picância; sabor; textura; durabilidade; peso; produtividade; ciclo.  

Comparemos com a maneira como um livro acerca das atividades de melhoramento 

de plantas realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas apresenta a cebola: “é uma 

planta herbácea, de folhas tubulares ocas, subcilíndricas, cerosas ou não. A parte comercial é 

um bulbo tunicado, concêntrico, formado pelas bainhas das folhas que se tornam carnosas e 

suculentas” (IAC, 1993, p.254). Logo depois, as características reprodutivas, e que é uma 

“planta anual para produção de bulbos e bienal para produção de sementes” (p.254).  

São descrições diferentes, não? Nada de formatos belos, picância ao sabor dos 

gaúchos, sua durabilidade e resistência ao armazenamento. Podemos também comparar 

com a sua classificação dentro da taxonomia botânica: ao fazer parte da sub-divisão das 

Angiospermas é previsto que suas sementes são protegidas por frutos e que ao fazer parte 

do gênero Allium está prevista a existência do bulbo. Ao passarmos da espécie para as 

variedades não temos a mesma a estabilidade que a forma da classificação botânica. 

Segundo um manual de Olericultura, a classificação das variedades se diferencia da botânica 

por não estar baseada em características invariáveis em relação a região onde está sendo 

cultivada (Filgueira, 1981).  

A relação com o ambiente, inclusive, é uma que paira sobre todo o processo de 

pesquisa – os laboratórios da agronomia são, muitas vezes, espécies de campos de cultivo 

modelo, afeitos também a intempéries, como secas e chuvas em demasiado, sendo 

constante experimentos planejados não apresentarem resultados devido a condições 

climáticas inesperadas (o que leva a recomendação de que para o plantio de cebolas devem 

ser utilizados sistemas de irrigação).  

Há uma padronização nos métodos e na formatação dos espaços utilizados para a 

experimentação com as variedades com o objetivo de criar um fundo comum, que permita a 

comparação entre os resultados obtidos. É a constituição de um espaço de plantio que 

também é um laboratório, em que se procura restringir e direcionar as relações – diversos 

seres serão colocados em interação. O que aconteceria sem um mínimo conhecimento de 

como estes operam se colocados para interagir? Segundo Marras (2009), “a domesticação 

em laboratório não tenta eliminar o ineliminável, a incessante adaptação e transformação 
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de seres e agentes, mas antes trabalhar junto, por assim dizer, aliar-se aos processos, 

conhecer comportamentos e preferências, modos e desenvolvimentos” (p. 55).  

Em um livro acerca dos métodos agronômicos publicado na Inglaterra, é dito o 

seguinte: – “It has long been recognized that because of the great effect of environment on 

growing plants and animals, most of the research with them must be conducted in the area 

or areas it is designed to serve” (Salmon & Hanson, 1964). Outra publicação, fruto do III 

Seminário Nacional de Cebola, realizado em Piedade – SP em 1988, apresenta uma 

correlação direta entre o ambiente e duas características salientadas constantemente pelo 

relatório da viagem ao Rio Grande do Sul pelos técnicos do IAC: o tamanho e o formato. A 

formação do bulbo está ligada ao fotoperíodo (duração do dia), as diferentes variedades 

exigindo mais ou menos horas de luz para bulbificarem, ao mesmo tempo que “as cebolas 

são plantas de dias longos quanto à formação do bulbo e as cultivares de dias curtos não são 

plantas de dias curtos em si, simplesmente exigem menos horas de luz para bulbificarem” 

(Churata-Masca, 1988, p.30). Uma característica generalizável – dias longos para formação 

do bulbo - e outra específica – menos ou mais horas de luz para bulbificar.  

Variedades são coisas curiosas. Algo natural, mas também feito, já que normalmente 

esse processo conta com a ação humana através do processo de seleção de plantas que 

apresentam características desejáveis: os agrônomos “procuram modificar as plantas através 

da interação ativa com elas” (Santonieri, 2013, p.36), e controlam o processo reprodutivo e 

de polinização que evita a formação de híbridos e cruzamentos indesejados379 (Charuta-

Masca, 1988). E sua nomeação não pretende indicar uma descoberta, como no caso da 

taxonomia botânica, em que os nomes das espécies seguem o procedimento padrão de um 

procedimento binário de nomenclatura, contendo o gênero da planta, marcando a inclusão 

desta nesse gênero, e o nome específico de sua espécie, dado por aquele responsável por a 

descobrir. No caso das variedades, estas são nomeadas sem procedimentos padrão, os 

nomes são dados pelo responsável pela criação do cultivar. Se na taxonomia botânica há a 

intenção de apresentar o processo de classificação como uma derivação de algo 

naturalmente estabelecido e a nomeação segue procedimentos estabelecidos 

                                                      
379

 A cebola é uma espécie de polinização aberta, sendo encontrada uma imensa variabilidade genética 
(Churata-Masca, 1988).  
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internacionalmente (Oliveira, 2012), ao classificar plantas e variedades, a agronomia leva em 

consideração semelhanças e dessemelhanças de ordem tecnológica, e realiza classificações 

através das partes das plantas utilizadas na alimentação, por exemplo, através de categorias 

como se a parte se encontra  acima ou abaixo do solo; sua suculência; se há a utilização do 

fruto. Dentro de cada um desses grupos abrem-se em feixes de oposições, em dicotomias 

sucessivas ligadas a parte comestível (ex: tubérculo e não rizoma, bulbo e raiz tuberosa).  

 

Grafico 1 - que apresenta a classificação de hortliças segundo a parte comestível da planta 
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Quase naturezas, quase culturas. Variedades são um ótimo exemplo da noção de 

fe(i)tiches utilizada por Bruno Latour (2002) – um fato, mas feitas, algo que emerge das 

relações em seu processo de constituição. É algo feito, mas que tem agência, supera aquele 

que a produziu. Variedades precisam contar uma história, ligada a atuação de quem 

selecionou e colocou em circulação essa variação – ou ao menos nesse caso uma é contada. 

São constituídas em relações, é um efeito de práticas relacionais e a caracterização feita 

acerca de suas qualidades trata de relações: a durabilidade é em relação aos métodos de 

conservação existentes, ao citar o sabor e a picância, o relatório da viagem ao Rio Grande do 

Sul indica se tratar da preferência da população local. Apesar de poder ser firmada em 

relações naturais, como a relação entre o clima e a época do plantio, mostra uma 

necessidade de localizar, de tornar local algo genérico, processo que envolve uma associação 

com humanos, outras espécies e o ambiente.  

As variedades são definidas por aquilo que fazem, a cebola que gera, é constituída 

como ser após passar por provações, por acontecimentos ocorridos nas Estações 

Experimentais ou pelos produtores380 e o manejo que realizaram com as variedades, como 

no caso da variedade Garrafal, que deu origem a Baia Periforme.  

Outro ponto: se as características que a definem vão se concretizar e se esta vai se 

tornar o ser desejado é algo que se dá posteriormente, são condições de cultivo que tem de 

ser manejadas a cada vez. Como aponta relatório de 1946 do própria IAC: “Nada valerá ao 

agricultor a escolha duma variedade adequada ao seu meio, a escolha duma semente 

cuidadosamente obtida si logo de início fracassar a sementeira” (p.134). É como se a 

transcendência de suas propriedades viesse de uma imanência (Latour, 2002), porque se em 

determinado momento essas propriedades parecem essências, posteriormente vai se 

diferenciar as qualidades das sementes de uma mesma variedade, e sua influência na 

produtividade e qualidade dos bulbos.  

São também um bom exemplo da capacidade dos modernos de deixar as variedades 

ocupar os dois polos, natureza e cultura, sem nisso ver contradição (Latour, 1994). É feita, 

mas é como se fosse natural. É natural, mas é como se fosse feita – os modernos remendam 

                                                      
380

 Porém, como bons modernos, os cientistas vão diferenciar entre aqueles que selecionam as variedades 
através de métodos científicos, em que a ação é primazia do cientista, e os outros que realizam um 
melhoramento sem ter o conhecimento real daquilo que fazem (Santonieri, 2013).  
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na prática aquilo que separam na teoria. O momento da enunciação vai determinar se algo 

feito no laboratório existe sem a presença humana, a agência do humano no processo é 

eclipsada, ou se esta só existe devido à presença humana (remetendo ao controle da 

circulação de certas variedades através de patentes, a um dono).  

Em um estudo acerca do comprimento das raízes apresentado em artigo de 1943, 

Olímpio Prado remete a dados obtidos na viagem realizada ao Rio Grande do Sul em 1939. 

Apresenta a variedade Ilha como a mais recomendada e também o produtor Lacides 

Antunes Gonçalves após iniciar o texto falando de forma genérica acerca de cebolas. Porém, 

as orientações a partir dos resultados obtidos alienam o trajeto antes descrito, o produtor e 

sua variedade. Estamos na ciência em formação, para logo vê-la operar a purificação. Em um 

momento a cebola é “socializada” e depois é “naturalizada” – ou alienada, seguindo o que 

coloca Anna Tsing (2015): “in capitalism logics of commodification, things are torn from their 

life-worlds to become objects of exchange” (p. 121). Deixamos o produtor e os cientistas 

pelo caminho: não é possível que os resultados das pesquisas permaneçam atados a esse 

contexto local. 

Nesse processo, é possível perceber a convivência de multiplicidades e unidade.  

Utilizando a noção de Annemarie Mol (2002), é mais que um, menos que vários, algo 

múltiplo, mas não fragmentado, de alguma forma essa multiplicidade permanece junta: as 

especificidades de cada variedade passam por processos de coordenação capazes de mantê-

las ligadas a uma mesma espécie. Ou é como se fosse o filtrar de uma diversidade 

(variedades de uma espécie) através da identidade (uma mesma espécie) (Lévi-Strauss, 

2012). Temos a variedade Ilha, temos a variedade Norte. Mas que também são cebolas. Ou 

Allium Cepa L. Dependendo do local, dizer cebolas é aceitável – como no título de um artigo 

do IAC de 1943. Mas em no mesmo artigo é preciso nomear as variedades e apresentar suas 

características específicas – elas são importantes para os resultados apresentados, e para as 

normatizações. 

Seguindo o proposto por Lévi-Strauss em O pensamento Selvagem (2012), acredito 

que as variedades são um estágio inferior na classificação das cebolas, a constituição de 

descontinuidades verticais em relação a uma continuidade promovida pela generalidade da 

classificação botânica. Estas são ligadas a uma mesma espécie, um classificador médio – não 

o ponto de chegada do sistema -, em que é possível subir e ampliar a rede em direção as 

categorias e a abstração – como as etapas anteriores da classificação taxonômica – ou 
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descer, restringindo, em direção aos nomes próprios e ao concreto – o que neste caso 

apresentado pode ser considerado como uma semente específica contendo características 

particulares. A espécie para o autor é uma totalização de uma diversidade de características, 

que pode se destotalizar para ser novamente retotalizada. Ao mesmo tempo, há uma 

diferenciação horizontal nos níveis intermediários, como entre o ciclo de cada variedade ou 

sua coloração. A definição de espécie em Lévi-Strauss torna-se relevante para pensar a 

questão das variedades pela possibilidade de articular o processo de classificação 

taxonômica da botânica e da agronomia, mesmo que sigam lógicas particulares, e permite 

não uma separação cristalizada do abstrato e do concreto, mas uma relação.  

A produtividade no caso da Olericultura não deixa de ser algo que move a busca e o 

melhoramento de novas variedades. Mas há outras questões em jogo que podem ajudar a 

iluminar uma hipótese dessa comunicação: que há uma lógica do sensível no processo de 

classificação das variedades. Se algumas das qualidades ressaltadas na hora de classificar são 

apreendidas por processos de experimentação, longe de uma intuição sensível – como a 

época de cultivo - as classificações também operam em uma lógica do concreto, utilizando 

os cinco sentidos na categorização das variedades (Lévi-Strauss, 2012), como o paladar para 

a picância e a visão e o tato para o formato e beleza. Inclusive, uma das variedades utilizadas 

nos experimentos, a “Ilha” é também conhecida pelo nome “Pera” devido ao seu formato 

semelhante a fruta.  

 

Classificando variedades 

A classificação das variedades de cebolas envolve vários princípios de organização 

que se cruzam e se referenciam – a taxonomia botânica, a sua classificação como herbácea, 

bulbo comestível, em relação a coloração, a picância, e se são ou não recomendadas - mas 

que seguem caminhos particulares, acionados dependendo da situação, em uma fuga 

constante da contradição.  

Focarei na classificação das variedades como recomendadas ou não recomendadas – 

por este sistema de certa forma sistematizar outras classificações intermediárias, como a da 

época de cultivo e ciclo de uma variedade, e por ser o objetivo principal dos estudos 

realizados.  

No caso das recomendadas, há uma espécie de gradação, entre as mais ou menos 

recomendadas. Seguem uma série de critérios comuns, qualidades que orientam a 
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classificação de uma variedade nas duas categorias: produtividade, forma, picância, 

conservação, época de desenvolvimento, coloração, uniformidade. Algumas qualidades têm 

uma relação hierárquica em relação as outras, como produtividade e época de 

desenvolvimento – se uma variedade tiver boa coloração e picância e um ciclo inadequado, 

não será recomendada. A classificação através de lógicas que operam por relações com o 

solo e o clima são seguidas de uma atenção a uma questão morfológica e baseada nos 

sentidos. As primeiras relacionadas a produtividade da cebola e sua conservação e a 

segunda a questões ligadas a comercialização (aspecto uniforme) e a comensalidade 

(picância).  

As variedades são classificadas na relação uma com as outras. É esse processo de 

classificação, realizado através dos testes com as variedades, em experimentos contínuos – 

ensaiando situações para ensaiar relações (Marras, 2009) - em que através de certas 

categorias se estabelece uma variedade prototípica, uma que servirá como referência para a 

classificação das demais em um processo gradativo de mais ou menos recomendadas. A sua 

classificação tem relação a um ambiente, é necessário passar das prerrogativas que uma 

variedade traz de sua origem para algo relacional com o clima em que será utilizada. Há 

tanto qualidades “fixas” – como coloração381 -  quanto qualidades que vão variar a depender 

do local em que será produzida – como a sua durabilidade e formação de bulbos em relação 

ao período chuvoso. A constituição de uma variedade prototípica segue o desejo de 

estabelecer não uma produção diversa, mas uma em que aquela mais recomendada seja a 

utilizada pelos produtores do estado, ao garantir uma maior produtividade e melhor 

qualidade (de acordo com os critérios elencados).  

 

 

 

 

 

                                                      
381

 A coloração é afetada por fatores nutricionais, mas de maneira menos significativa do que outras 
características, como formato e tamanho (Churata-masca, 1988).  
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Gráfico 2 - apresentando a classificação das variedades em relação a sua recomendação ou não
382

 

 

 

 

A constituição de quais variedades devem ou não ser utilizadas no estado de São 

Paulo – e em qual região cada uma se desenvolve melhor – é uma forma de os 

pesquisadores se estabelecerem como uma passagem obrigatória na produção de cebolas 

(Callon, 1986). A definição do problema e dos atores envolvidos faz parte dessa constituição.  

A classificação opera com dados de origens variadas. Desde o fruto de testes, a 

outros que tem sua base na observação do pesquisador e a processos de diferenciação entre 

as variedades que se estuda, um apelo aos sentidos que não conta com a descrição de 

processos objetivos de definição de uma outra qualidade, como no caso da época de plantio. 

Chama a atenção os adjetivos utilizados nos textos dos pesquisadores do IAC por parecerem 

distantes de uma pretensa objetividade cientifica: a coloração é boa, o formato é belo ou 

                                                      
382

 Neste gráfico, a variedade “Special Yellow Globe Mountain Denvers” aparece como menos recomendada 
que a Ilha devido a dificuldade de acesso a essa semente, que deve ser importada dos Estados Unidos e não é 
de fácil acesso ao produtor brasileiro – salienta-se que essa não é uma variedade encontrada na produção de 
cebolas do estado em períodos subsequentes as pesquisas apresentadas do IAC.  
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próximo do perfeito. E não há apresentação de algum referencial daquilo que configura uma 

boa coloração, ou um belo formato – uma variedade chega a ser não recomendada devido a 

sua coloração roxa internamente, sem maiores justificativas para os motivos que esta cor 

não seria desejada.  

 

Breve comentário final 

Nessa comunicação, pretendeu-se apresentar alguns comentários acerca das 

variedades de cebola e uma primeira análise dos materiais consultados nos arquivos do 

Instituto Agronômico de Campinas. O objetivo foi apresentar inquietudes e não uma análise 

final (ou finalizada). Acredito que o explorar das relações entre a classificação das variedades 

e os diversos experimentos realizados pelo setor de Olericultura trará novos caminhos e 

questões para a pesquisa. Em especial, como uma lógica do sensível não opera em oposição 

com práticas mais facilmente consideradas científicas e uma melhor caracterização das 

práticas das ciências agrícolas e o entendimento desta acerca de relações, do que 

configuram relações e como elas são ressaltadas ou alienadas – relações entre a planta, o 

clima, o solo, o cientista, os produtores etc. 
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A ANTROPOLOGIA E OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO MIDIÁTICA DAS NARRATIVAS SERIADAS 
TELEVISIVAS 

 
Thaiane Machado383 

 
Resumo 
Os estudos de recepção midiática se ancoraram durante muito tempo no modelo teórico-metodológico dos 
Estudos Culturais. As narrativas seriadas televisivas foi o tema de diversos estudos, estreitando a abordagem 
etnográfica como método de entendimento. Tem-se o objetivo apresentar um panorama das principais 
contribuições da antropologia aos estudos de recepção midiática e destacar, em especial, a relevância da 
antropologia para a compreensão das conexões entre recepção midiática, práticas culturais e consumo. 

 
Palavras-chaves: Antropologia; Ficção Seriada; Consumo; Recepção. 

 

INTRODUÇÃO: ANTROPOLOGIA, ESTUDOS CULTURAIS E RECEPÇÃO 

Não se pode afirmar veementemente que o prenúncio dos estudos sobre consumo 

de produtos da comunicação de massa tenha nascido no campo de estudo conhecido como 

Estudos Culturais (Cultural Studies), mas estes tiveram grande importância nesse campo 

científico. Os Estudos Culturais surgem, inicialmente, com um viés político envolto a uma 

crítica cultural da sociedade burguesa da época. Ao mesmo tempo, havia um projeto teórico, 

proposto por alguns autores, que tinha o objetivo de construir um novo campo de estudo 

sobre os aspectos culturais da sociedade, em especial a relação com a cultura 

contemporânea - uma reflexão, inspirada na ideologia marxista, ao pensar nos efeitos de 

dominação da comunicação de massa provocados na audiência, como uma construção social 

de sentido.  

A ideia de audiência estava relacionada a pensar indivíduos como grupos/classes, e a 

noção de recepção envolvia uma interpretação ideológica em que pesquisadores se 

debruçavam na análise da organização interpretativa do texto/mensagem da comunicação e 

o modo como ela dialogava com as tradições culturais operantes em determinada 

sociedade. Como afirma Gomes (2011), “para os estudos culturais, a análise dos processos 

comunicativos não tem por objetivo compreender o funcionamento dos media em si 

mesmos e para si mesmos, mas compreender o funcionamento dos media na sua vinculação 

com cultura, sociedade, relações de poder” (p.112). 

                                                      
383

 Doutoranda e Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom/UFBA), Especialista em 
Previsão de Tendências e Comportamento do Consumidor (IESB/DF) - [thaianesmachado@gmail.com]. 
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A aproximação desse campo de estudo com a antropologia se deu no que Armand 

Mattelart (2004) chamou de “virada etnográfica”, quando o olhar sobre questões culturais e 

ideológicas começa a ser direcionado para uma preocupação de recepção da mídia. “A 

expressão designa, de modo muito cômodo, um deslocamento rumo a um estudo das 

modalidades diferenciais de recepção da mídia pelos diversos públicos, particularmente, em 

matéria de programas de televisão” (MATTELART E NEVEU, 2004, p. 95). O incentivo e 

desenvolvimento dos estudos etnográficos dentro da seara do consumo de mídia foram 

defendidos por alguns autores, como Stuart Hall384, que trouxeram o debate sobre análise 

dos meios com o ponto de vista metodológico, de ênfase qualitativo, com objetivo entender 

a presença de valores e sentidos vividos pelo consumo dos produtos da cultura popular, dos 

mass media e suas estratégias interpretativas.  

Essa noção de interpretação deu importância para a figura do receptor, visto nesse 

contexto como agente ativo da ação e com liberdade individual para negociar os códigos da 

mensagem da comunicação. A abordagem cultural, dentro dos estudos de recepção, ganhou 

maior importância na tradição latino-americana dos estudos culturais (da década de 1980), 

que trouxe um viés mais otimista para a relação comunicação de massa versus receptor. 

Conceitos como o de hibridização cultural385 (CANCLINI, 2013), e mediação (MARTIN-

BARBERO, 2003), começaram a discutir o consumo como um espaço útil, não somente de 

dominação, mas de negociação, diferenciação social e distinção entre grupos. A ideia de 

recepção caminhou para uma defesa, a partir de estudos empíricos, especialmente em 

telenovelas (consideradas como um produto de massa nos países da América Latina), de que 

não se pode pensar em recepção como um processo somente relacionado a questões 

psicológicas ou do cotidiano, mas também nas instâncias culturais e políticas.  

Martin-Barbero dá uma importante contribuição aos estudos de recepção ao falar da 

mediação como proposta metodológica para entender a relação entre audiência e consumo 

televisivo. Ele propõe que a análise leve em conta as lógicas de produção e recepção e a 

                                                      
384

 Uma das principais contribuições de Stuart Hall, dentro de uma abordagem mais qualitativa na análise da 
recepção dos produtos da comunicação de massa, deu-se a partir da publicação do artigo “Encoding and 
decoding in television discourse” (1973). 
385

 Para Canclini, o conceito de cultura estava relacionado a um processo em constante transformação, em 
oposição à visão tradicional que via a cultura como um objeto de dominação e imposto por classes dominantes. 
Para ele, todas as culturas possuem características particulares e o contato entre processos criativos antigos e 
os novos padrões resultava em algo genuinamente novo. (CANCLINI, 2013). 
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relação destas com os lugares de materialidade social e expressividade cultural. Tem-se, com 

isso, uma referência de campo de estudo que adota um modelo de análise de grande 

preocupação com a recepção a partir de instâncias interpretativas da organização textual, 

por parte do indivíduo. Uma preocupação com a mensagem comunicacional e o diálogo que 

ela realiza em contato com o apreciador.  

A figura do indivíduo, portanto, é colocada mais ao centro da investigação quando os 

estudos de consumo se aproximam de um olhar mais social. Possivelmente, esse campo 

toma mais corpo e abrangência quando o cenário de consumo dos produtos da comunicação 

de massa, em especial os conteúdos ficcionais, torna-se disperso, diverso e complexo386. É 

nesse caminho que os estudos sobre consumo assumem uma importância dentro de outro 

campo de estudo, a Antropologia. Dito tudo isso, os principais pontos que requer a atenção 

sobre a relação entre os estudos de ficção seriada e a abordagem antropológica, não 

exatamente na ordem apresentada, dizem respeito a pensar que: a) a antropologia, nos 

estudos de recepção de mídia, tem sido a base metodológica desde a década de 1980; b) a 

antropologia abraça os estudos de consumo, ainda que eles sejam diferenciados dos estudos 

de recepção para alguns teóricos; c) com a digitalização do consumo de ficção seriada, a 

ideia de consumo assume outro patamar de compreensão, no qual a antropologia mostra-se 

um caminho de descobertas. 

 

OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO E A ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 

Foi na década de 1980 que emergiram, dentro do campo científico, algumas 

iniciativas de interface entre a antropologia e o produto seriado telenovela, como produto 

midiático de análise em estudos de recepção. A lista é extensa, a produção é grande, 

diversas são as contribuições nesse sentido. Por vezes, torna-se uma tarefa difícil trazer 

aquelas de destaque, mas pontuamos algumas para seguir o nosso debate e relacionamento 

entre os estudos de recepção e a antropologia. Não por acaso, foi o mesmo período de 

                                                      
386

 Gomes (2011) aponta que o próprio conceito de mediação foi revisitado por Martín-Barbero frente a mudanças 
ocorridas no modo de consumir conteúdos de televisão. A autora afirma que o autor acrescenta três outras mediações, 
entre elas a que ele chama de novas fragmentações sociais e culturais. O conceito se relaciona à ideia de segmentação de 
públicos provocada pelas tecnologias da comunicação, que são os diversos meios de acesso/consumo dos conteúdos (TV 
por Assinatura, redes de satélites etc). 
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efervescência da discussão dos estudos culturais na América Latina, no qual a temática e 

debate sobre culturas populares, tomou uma dimensão diferenciadas para os estudos de 

recepção de tradição britânica. O Martín-Barbero, como dito anteriormente, é um dos eixos 

de reflexão. 

Em “Dos Meios às Mediações” (2003)387, o Martín-Barbero explica que as questões 

sociais e culturais são de grande importância para a interpretação da mensagem midiática. 

Além disso, defende a ideia que o contexto social estaria entre a mensagem e o espectador, 

apresentando leituras diferenciadas e capacidades de compreensão de significados distintos. 

É o fortalecimento da ideia de que os sujeitos sociais são de grande importância para o 

entendimento da comunicação e de massa e não passivos de sentidos. O conceito de 

medição, para o autor, torna-se a principal hipótese teórico-metodológica para 

compreender o fenômeno de recepção, a partir de três variáveis que ele considera 

importante para entender as expressividades do receptor com o meio televisão:  

cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural. Como afirma o autor, 

 

Por isso, em vez de fazer a pesquisa partir da análise das lógicas de produção e 
recepção, para depois procurar suas relações de imbricação ou enfrentamento, 
propomos partir das mediações, isto é, dos lugares dos quais provêm as 
construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade 
cultural da televisão. À guisa de hipótese, recolhendo e dando forma a uma série 
de procuras convergentes, embora muitas delas não tenham como “objeto” a 
televisão, propõem-se três lugares de mediação: a cotidianidade familiar, a 
temporalidade social e a competência cultural (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 304). 

 

Esta abordagem teórica esteve presente nos debates e pesquisas empíricas de Maria 

Immacolata Vassallo Lopes, do Núcleo de Pesquisa de Telenovela da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e, criadora e coordenadora da rede 

internacional de pesquisa do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva. Em 2002, 

em seu livro “Vivendo a Telenovela”, a partir dos conceitos de mediações do Martin-

Barbero, admite pouco avanço teórico-metodológico, nos estudos de recepção de 

comunicação de massa, mas atribui às descrições etnográficas como um método eficaz para 

demonstrar que receptores não são “dopados culturais”. Em sua pesquisa, em que ela 

                                                      
387

 Primeira publicação datada de 1987, de título “De los Medios a das Mediaciones”. 
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analisa o processo de mediação e produção de sentido entre público versus telenovela, ela 

utiliza como estudo de caso a telenovela “A Indomada”, do horário nobre da Rede Globo 

exibida em 1997, aplicando abordagens qualitativas que envolviam entrevistas e grupos de 

discussão para entender um conjunto de práticas cotidianas, histórias de vida etc. 

Uma outra pesquisa de destaque, e considerada um dos trabalhos pioneiros sobre 

comunicação dentro do campo da antropologia, é da antropóloga Ondina Fachel Leal. Em 

sua dissertação de mestrado em Antropologia Social, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, nomeada de “A Leitura Social da Novela das Oito”, ela realiza uma etnografia da 

audiência, situando a televisão, especialmente a telenovela das oito na vivência cotidiana de 

agentes sociais. Ou seja, os significados em torno de um produto televisivo que já era parte 

dos comentários, discussões, vestimentas, moda, enfim, tudo que era possível identificar na 

novela das oito. Ela segue o caminho de privilegiar a variável econômica, comparando a 

recepção de famílias de diferentes classes sociais e a existência de diferentes leituras da 

novela da Globo. 

Carmem Rial, jornalista e antropóloga, professora do Departamento de Antropologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Núcleo de Antropologia Visual 

e Estudos de Imagem (NAVI), é outro nome do campo da antropologia. Duas abordagens 

chamam à atenção em suas pesquisas que envolvem a aproximação entre estudos de 

produtos midiáticos e a antropologia. O primeiro, o uso do termo etnografia da tela (RIAL, 

2005) para relacionar os trabalhos de campo dos estudos de mídia desenvolvidos por 

antropólogos. A proposta metodológica utiliza a análise de conteúdo388 e a análise de 

discurso389 como forma de “ir além do texto e ao encontro do contexto, das redes complexas 

em que estes textos se inserem e das quais emergem. Neste sentido, os antropólogos 

estariam mais propensos a captar os contextos dos textos da media”(p. 30). Em outras 

palavras, é a partir do entendimento do conteúdo e o discurso inserido como forma de 

entender os “espaços sociais” da televisão, analisando o texto midiático a partir de 

                                                      
388

 Entre as referências trazidas pela autora, encontra-se a semiologia do linguista e filósofo suíço Ferdinand de 
Saussure. 
389

 RIAL (2005) menciona Michael Foucault, Mikhail Bakhtin, Antonio Gramsci e Pierre Bourdieu como grandes 
influências da análise do discurso, no qual a etnografia da tela é ancorada. 
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observações sistemáticas em frente à tela (no caso, da televisão, podendo ser um de seus 

produtos ou mesmo uma análise fílmica).  

O segundo, dentro dos estudos de recepção, é o termo etnografia da audiência, para 

expor uma metodologia em que a recepção é analisada através de práticas em que as 

audiências “só adquirem significado quando são compreendidas como estando articuladas 

com outras práticas que não as de audiência” (p. 34). Rial aponta a importância dos estudos 

de recepção levar em conta o contexto e a inserção dos atores sociais (ou receptores) no 

processo, deixando de lado as experiências empíricas que utilizam entrevistas qualitativas 

com os indivíduos, sem contextualizar com a sua ambiência e práticas culturais. Para ela,  

 

Estes estudos abordam através de técnicas de pesquisa como as entrevistas e a 
observação participante as interpretações das mensagens pelo público receptor, 
podendo seus resultados contrariar estudos em que o poder do texto em promover 
uma leitura dominante ou preferida é sobreestimado em detrimento da 
capacidade dos leitores de conferirem sentido ao texto através de modalidades 
que o relacionam diretamente com a sua situação social. [...] As etnografias de 
audiência (que merecem este nome) utilizam a observação participante na qual o/a 
pesquisador/a assistem TV junto com o grupo pesquisado, podendo assim ter uma 
visão mais precisa das diferentes percepções de homens e mulheres sobre o foco 
da analise (2005, p. 317-44). 

 

Há, obviamente, diversas outras iniciativas de estudo em que a abordagem 

antropológica é utilizada para entender, compreender, relacionar o produto audiovisual com 

o público, e outros nomes poderiam ser citados. No campo da comunicação, é um campo 

científico sempre em movimento, a exemplos de: Nilda Jacks, da Universidade do Rio Grande 

do Sul, que se dedica a fazer um panorama dos estudos de recepção no campo acadêmico e, 

principalmente, os modelos teóricos-metodológicos utilizados para tal, assim como Veneza 

Ronsini, da Universidade Federal de Santa Maria; Simone Rocha, da Universidade Federal de 

Minas Gerais; Ana Carolina Escosteguy, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, autora dos livros “Cartografia dos Estudos Culturais” e “Comunicação e recepção”; além 

dos Grupos de Trabalho da COMPÓS - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação, “Recepção: processos de interpretação, uso e consumo midiáticos” e 

“Consumos e processos de comunicação”. 
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Válido ressaltar que o uso do termo receptor não é sinônimo do consumidor390, que é 

moldado e construído por suas considerações culturais391, construção de identidade e acesso 

a bens de consumo. Passa a ser importante não somente o sentido produzido pelo consumo, 

mas os motivos para que ele se realize. É nesse universo que se dá a aproximação com 

conceitos trazidos pela Antropologia do Consumo392, que se preocupa em entender os 

contextos de consumo do indivíduo que vive em um ambiente cada vez mais propício a 

possuir bens, sejam eles de ordem material ou imaterial. Uma das principais contribuições 

veio do autor McCRAKEN (1986), que aborda a questão de consumo associada a mudanças e 

transformações sociais, tratando o indivíduo como parte de um contexto social, também em 

mutação. Embora uma das suas principais observações esteja voltada para a influência da 

publicidade e da moda nas trocas simbólicas da atividade de consumo, parte de sua 

abordagem revela um olhar que busca defender a importância da cultura nas decisões de 

consumo e, em consequência, numa formação de identidade. 

Um dos primeiros aspectos considera a cultura393 como um fenômeno de significado 

móvel na sociedade de consumo. Em outras palavras, a observação hábitos e atitudes de 

                                                      

390
 Há um debate no campo da comunicação que se preocupa em explicar onde estariam as diferenças dos 

estudos de recepção e a etnografia crítica da recepção (RONSINI, 2010). Apesar da divisão entre a perspectiva 
do consumo, relacionada a Nestor Garcia Canclini, e a dos usos sociais, de Martín-Barbero, para a autora, os 
“termos recepção e consumo são utilizados frequentemente como sinônimos para indicar o conjunto dos 
processos sociais de apropriação dos produtos da mídia” (p. 2). Embora, sob uma certa visão, o consumo seja 
um olhar do investigador sobre as práticas do investigado e, principalmente, a sua relação com bens de 
consumo na sua prática diária. 
391

 Everardo Rocha é um dos pesquisadores que aborda os conceitos de cultura e consumo no universo de 
recepção midiática, talvez um dos pioneiros dentro do campo da antropologia. Ele desenvolveu pesquisas de 
recepção dos meios, na relação entre publicidade e consumo, defendendo que a comunicação de massa deve 
ser vista por dois eixos discursivos: “o dos consumidores e produtores, de um lado, e do próprio discurso 
dentro da Indústria Cultural, de outro” (ROCHA, 1995, p. 97). Ou seja, os significados dados à mensagem pelos 
informantes (ou receptores) é uma junção de tudo que é possível visualizar em um produto midiático, sejam 
eles sons, palavras, cores movimentos etc. A mensagem seria, portanto, uma narrativa de tudo que é traduzido 
por aqueles que a significam. 
392
 Mary Douglas e Baron Isherwood (2013), autores que fortalecem a importância de estudar o consumo como 

fenômeno da cultura contemporânea e que, de certa maneira, “inauguraram” o termo Antropologia do 
Consumo. Muito ancorados em questões econômicas como forma de entender o acesso a bens de consumo, os 
autores exporem a sua preocupação aos aspectos de produção, colocando, entretanto, o olhar antropológico 
como elemento importante para posicionar os bens como agentes comunicativos. 
393

 Nesse aspecto, o autor aponta dois significados para o conceito de cultura como forma de entender o 
fenômeno do consumo. O primeiro, o que ele chama de categorias culturais, no qual ele aponta que a cultura é 
determinada pela forma como as pessoas constituem o mundo a partir de significados e distinções básicas 
entre uma cultura e outra – isso inclui categorias capazes de definir tempo, espaço, natureza, pessoas –, sendo 
responsável por organizar o mundo e os fenômenos, criando um entendimento universal de regras, dentro de 
um contexto social.  O segundo significado é o que ele chama de princípios culturais, que seria responsável por 
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consumo torna-se peça fundamental para enxergar esses fenômenos e, igualmente, a forma 

como eles são assimilados pelo indivíduo, mesmo que de modo inconsciente. Dessa forma, a 

cultura torna-se a principal referência da atividade humana, determinando, como afirma 

McCRAKEN (1986), “as coordenadas de ação social e atividade produtiva, e especificando os 

comportamentos e objetos que derivam de uma e de outra”394 (p. 72). 

E por que os estudos sobre ficção seriada busca na Antropologia do Consumo 

respostas para as suas questões? Um dos aspectos são as mudanças de atitudes de consumo 

e o lugar que o consumo ficção seriada ocupa hoje na vida das pessoas. A forma como esses 

conteúdos são consumidos muda, consequentemente, a maneira de entender e analisar o 

fenômeno de recepção. Abordar somente o consumidor, fora de todo o contexto em que ele 

está inserido, deixando de lado outras variáveis – como as econômicas, sociais, culturais, 

geracionais – torna esse entendimento incompleto e, dessa forma, perde-se a oportunidade 

de compreender o significado desse consumo e as principais atitudes a ele relacionadas. O 

fato de a TV deixar de ser consumida somente em um aparelho com transmissão dos canais 

aberto e a cabo, como antes, aproxima cada vez mais os estudos sobre consumo da 

antropologia. Os outros cenários de consumo de. Ficção seriada torna o trabalho do 

investigador muito mais complexo. Entender esse consumo torna-se uma tarefa difícil e 

pede o uso de metodologias que consigam extrair análises mais críticas sobre essas 

mudanças. 

 

CONSUMO DE FICÇÃO EM OUTROS CENÁRIOS 

A televisão tomou outro significado na vida das pessoas e marcos significativos sobre 

os hábitos de consumir conteúdos de televisão sofreram grandes processos de 

transformações, em especial o consumo de conteúdos de ficção seriada. Muito antes de se 

ouvir falar em multiplataforma395, os brasileiros já entregavam às suas atenções às 

narrativas seriadas, com destaque para as telenovelas. Sob uma forte influência da literatura 

                                                                                                                                                                      

dar significado a ideias e valores que determinam a organização, avaliação e interpretação dos fenômenos 
culturais. 
394

 Tradução livre de “determining the co-ordinates of social action and productive activity, and specifying the behaviors and 
objects that issue from both” (McCRAKEN, 1986, p. 72). 
395

 Falamos de multiplataforma no contexto de consumo de conteúdos em vídeo e que, atualmente, é possível ser acessado 
e ofertados de várias plataformas, como equipamentos (televisão, computador, notebooks, tablets, smartphones etc) ou 
sistemas operacionais e tecnológicos (streaming, Internet, aplicativos etc). 



1024 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

e dos meios de comunicação de massa, “a telenovela brasileira se consagra como produto 

próprio e alcança um sucesso que nenhuma outra produção cultural brasileira conheceu”, 

segundo COSTA (2000, p. 153). Os brasileiros se tornaram grandes consumidores de 

telenovela, em especial aqueles que cresceram diante de um aparelho de televisão, guiado 

por uma programação pré-estabelecida pelas emissoras de sinais aberto. 

Estamos falando de um dos produtos seriados mais consumidos pelos brasileiros, 

especialmente no sistema de televisão aberta. Um produto genuinamente brasileiro, 

exportado para mais de 50 países do mundo, que, mesmo com tanta concorrência 

transnacional, ainda recebe grandes investimentos publicitários e da maior produtora do 

segmento, o Grupo Globo. A ficção seriada precisou se reinventar, na produção e 

distribuição, para permanecer com esses números e nesse lugar. A cada momento surge um 

novo sistema, plataforma ou ferramenta que é incorporada como forma de oferecer novos 

serviços ao consumidor de ficção.  

O consumo multiplataforma deixou de ser tendência para se tornar uma realidade 

que se instalou no hábito de grande parte desses consumidores, tornando os modos de 

consumir em experiências diversas. Hábitos distintos moldam essas escolhas, desde aquelas 

ainda mantidas por conta da tradição de consumo da programação televisiva - o jantar na 

hora da novela das 19h, por exemplo -, até o “binge-watching” (“exibição de maratona”), da 

exposição compulsiva a um único conteúdo, consumindo grandes volumes em um pequeno 

espaço de tempo. Exemplos de rotinas, dentre tantas outras existentes, com diferentes 

disposições para as escolhas de onde, quando, o quê e como consumir narrativas ficcionais 

seriadas. Válido ressaltar, que essas mudanças ocorridas em um curto espaço de tempo não 

foram incorporadas por todos os consumidores na mesma velocidade em que elas 

chegaram, principalmente para o consumidor de telenovela. 

Há aqueles que já estabeleceram uma relação com o consumo da telenovela nesse 

ambiente digitalizado, sem grandes dificuldades para lidar com todos os aparatos 

tecnológicos de intermediação. “Noveleiros” que estabelecem uma relação habitual de 

acesso à telenovela através de plataformas digitais, alguns deles influenciados com práticas 

de acessos aos torrents, sistema de compartilhamento de arquivos entre usuários, 

disponibilizados em websites e fóruns especializados, de distribuição não-oficial, criado pela 

prática de consumo de séries. Esses consumidores se permitem ser capturados por 

estratégias das empresas que estimulam o engajamento dos conteúdos com o uso de 
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paratextos396 em outros ambientes digitais, como páginas e perfis em redes sociais, 

conteúdos audiovisuais promocionais, estímulo de participação da audiência com o uso de 

hashtags, materiais exclusivos em websites etc. Um perfil de consumidor que estabelece 

com a Internet e o digital uma relação de afinidade e uso habitual para consumo de 

telenovela e não só utiliza esse meio para consumo de modo sincrônico, ou seja, o que está 

sendo exibido em tempo real ou através de streaming, como, também, acessa materiais 

antigos, resgata conteúdos já veiculado em outros ambientes, tornando o consumo algo 

contínuo.  

Há, porém, pessoas que vieram da tradição da telenovela no aparelho de televisão e 

assistiram ao surgimento de todos esses dispositivos e sistemas do novo milênio. Um mundo 

de possibilidades que se abriu para consumidores que não tinham uma gama de 

diversidades e modos de consumir telenovelas. Com isso, formou-se perfis diferentes de 

uma mesma geração que foi construindo hábitos de acordo com suas perspectivas de 

relacionamento com digital: para alguns a passagem da digitalização não se deu 

inteiramente, resguardando ao consumo de novelas aos modelos tradicionais do sistema de 

programação da TV aberta, para outros abre-se novos caminhos em que a migração para a 

digitalização acontece de forma lenta e pontual, com preferências a momentos e situações 

distintas, e ainda há aqueles que já mergulharam no acesso digital. 

O cenário digital ampliou as possibilidades de escolha e a relação estabelecida com o 

produto telenovela retraduz os modos de consumir. A “virada de chave” para o digital vai 

depender de outros atributos além da própria obra, como o entendimento da linguagem 

digital, uma competência de uso dos aparelhos tecnológicos, os benefícios sentidos por fruir 

a obra em diferentes tamanhos de tela, ou seja, um conjunto inicial de barreiras que 

aumenta a distância para a “virada da digitalização” seja efetivada. 

Com isso, os estudos de recepção tomam uma outra dimensão, em que a relação de 

causa-efeito, por exemplo, dá lugar para um entendimento da relação entre o produto 

ficcional e as escolhas de onde e quando consumir. Vai além de entender a produção de 

                                                      
396

 Paratextos são conteúdos que circulam no ecossistema midiático, criando sentido às produções de conteúdo, indo além 
dos seus próprios textos. “Extensões como sites promocionais, trailers, propagandas de TV, merchandising, vídeos de 
bastidores, pôsteres, cartazes, outdoors, DVD’s, blu-rays, revistas e livros, dentre outros, podem ser classificados como 
paratextos na relação com o texto principal, cumprindo funções de antecipar, recuperar, remixar, contextualizar ou 
promover o produto cultural e atendendo ao imperativo de provocar ressonância e retroalimentação de conteúdos”(LESSA, 
2017 apud FECHINE et al 2013). 
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sentido entre o produto e o seu público, mas entender as suas escolhas. De certa maneira, 

torna-se de grande importância entender os atributos de interferência, a existência de 

valores, crenças, cultura, sociabilidade, posições sociais e econômicas etc, que organizam 

hábitos e comportamentos desses consumidores. Os estudos de recepção e antropologia 

diminuem as suas distâncias, uma vez que o indivíduo é o centro do entendimento e tudo 

que faz parte do seu contexto passa a ser ferramenta de descobertas sobre o consumo de 

ficção seriada, porém em uma abordagem muito mais crítica, pensada com um viés em que 

a posse de bens faz parte de pressupostos culturais a serem levados em conta.  

O percurso até aqui não em intensão de inaugurar um debate. Ao contrário, expõe a 

necessidade de usar mão de metodologias de base antropológicas para as questões da 

comunicação e consumo de mídia mais contemporâneos. Os estudos de recepção são a base 

para entender os significados do consumo dos produtos midiáticos. Certamente, no campo 

da antropologia isso já é algo mais cristalizado, mas no campo da comunicação, estamos em 

constantes processos de desenvolvimentos de métodos de análises que utilizem a 

interdisciplinaridade como fonte de inspiração. A antropologia tem sido uma delas e a 

tendência é que ela continue a nos responder às questões que pedem maior envolvimento 

entre pesquisador e pesquisado. 
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INTER-RELAÇÕES ENTRE MÚSICA, DANÇA E AS LUTAS E LUTADORES INDÍGENAS NO ALTO 

XINGU 
 

Leandro Paiva397  
Deise Lucy Oliveira Montardo398   

 
Resumo 
A Terra Indígena do Xingu localiza-se territorialmente no Estado do Mato Grosso. Dentre as práticas ameríndias 
realizadas naquela região, percebe-se que a luta corporal Huka-Huka é a que causa maior aglutinação de 
expectadores. Sua inter-relação com a música e a dança foi indicada pela primeira vez no trabalho publicado 
por Pedro Agostinho em 1974. Nele, denominou um dos capítulos de Dança, Coreografia e Luta. Pretendemos 
demonstrar neste trabalho que, essas inter-relações, podem ser verificadas em ao menos três etnias da região. 
 
Palavras-chave: Alto Xingu; Lutas Corporais; Kamayurá; Waujá; Matipú. 

 

O Parque Indígena do Xingu localiza-se territorialmente no Estado do Mato Grosso, 

Brasil Central. Atualmente encontram-se 10 etnias na região denominada de Alto Xingu, 

caracterizadas por grande compartilhamento de aspectos rituais, mas diferenciadas entre si, 

dentre outros, pelas línguas e produção de bens. Por exemplo, os Aweti e Kamayurá 

pertencem ao tronco Tupi; os Kalapalo, Kuikuro, Matipú e Nahukwa ao tronco Caribe. Os 

Yawalapiti, Waujá e Mehinaku, ao tronco Aruaque. Os Trumai possuem uma língua 

considerada isolada.  

Em referência à produção de bens, os Kamayurá são reconhecidos na região pela 

fabricação do Arco Preto399. Os Waujá pela manufatura de objetos cerâmicos. Os Kuikuro e 

Kalapalo pela confecção de cintos e colares cuja matéria prima principal é extraída da casca 

do caramujo (molusco) Aruá-do-Mato. 

Quanto aos rituais circunscritos a música e a dança, dentre outros, aparentemente 

quatro têm maior destaque: Yawari (em que existe a disputa do Jogo de Dardos com 

propulsores); Tawarawanã (Dança do Papagaio); Yamurikumã (ritual predominantemente 

feminino); Kwaríp (ritual mortuário em homenagem aos mortos ilustres).400 Ressalta-se que 

a literatura produzida sobre as etnias localizadas na região é pródiga em notar a semelhança 

(e participação interétnica) na prática ritual, mesmo pelas etnias de tronco linguístico 

                                                      
397

 Mestrando em Antropologia Social, Universidade Federal do Amazonas – UFAM.  
398

 Doutorado em Ciências Sociais - Antropologia, USP/ Departamento de Antropologia Social, UFAM. 
399

 Em nossa primeira prospecção em campo, nosso interlocutor, Takuman Kamayurá, afirmou que, para eles, a 
coloração é (mais próxima) da cor marrom. 
400

 Cognomes na Língua Kamayurá.  
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diferentes, observando-se pequenas variações, principalmente quanto as nominações.401 

(Mello, 2005; Menezes Bastos, 2007, 2013; Véras, 2000). 

Salienta-se que, em relação às lutas corporais, segundo nosso principal interlocutor, 

Takuman Kamayurá (TK), apenas os Trumai não tem participação direta nos combates 

interétnicos realizados no último dia do Kwaríp. Ademais, apesar de as lutas terem sido 

popularizadas pela denominação não indígena “Huka-Huka”, em função da onomatopeia dos 

lutadores no início dos combates, também possui variações de cognome de acordo com a 

etnia. Os Kamayurá dizem Joetykap. Para os Waujá, Kapi. Em contrapartida, para os Kalapalo 

e os Kuikuro, Ikindene. No caso dos Matipú, kindene. 

Após salientarmos aspectos básicos de algumas características ritualísticas e quanto 

as lutas corporais realizadas naquela seara, direcionaremos nossas considerações para 

síntese tecida por Rafael Menezes Bastos (2007) sobre o que a Antropologia da Música 

produziu sobre os alto-xinguanos (Estado da Arte). Nessa direção, asseverou sobre “três 

marcas” singulares na região. São elas: 

1º. O papel e o valor estratégico performatizado pela música na cadeia 

intersemiótica402 do ritual na região. Citando suas pesquisas com os Kamayurá, reflete que a 

música é o elemento central que “intermedia, no rito, os universos das artes verbais 

(poética, mito) em relação àqueles das expressões plástico-visuais (grafismo, iconografia, 

adereços) e coreológicas (dança, teatro)”. Acredita que a música integra e intermedia nos 

variados canais discursivos;  

2º. Sequencialidade e tipificação da organização musical como intercancionais, isto 

é, “no plano constituído pela articulação entre as respectivas canções (ou peças 

instrumentais ou voco-instrumentais) componentes”. Nesse caso, Menezes Bastos citou o 

trabalho de Ellen Basso que classificou os ritos Kalapalo como musicais, por “entender que é 

através da performance musical que a comunicação é neles fabricada”. A sequencialidade 

explicita-se pelo fato de os repertórios musicais da região organizarem-se em sequências 

(“ou sequências de sequências”) de cânticos (sejam eles canções ou vinhetas), de peças 

                                                      
401

 O ritual mortuário “Kwaríp”, por exemplo, entre os Kalapalo e Kuikuro é denominado Egitsu. 
402

 Semiótica entendida aqui como construção de significado e/ou do(s) processo(s) de signo(s) e do significado 
de comunicação. 

 



1030 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

instrumentais ou voco-instrumentais. Ainda, essas sequências fixam a cronologia do dia e da 

noite e são por ela fixadas. Ademais, refletiu que “peças isoladas de música não parecem 

fazer muito sentido na região”; 

3º. Estrutura núcleo-periferia que caracteriza os tipos de relação entre os indivíduos e 

os grupos de executantes formadores dos conjuntos musical e/ou coreográficos (solo, coro 

etc.). Segundo ele, “essa característica não é puramente musical, sendo também fortemente 

coreológica, ou seja, ligada à dança.” Outrossim, verificou que a relação entre os indivíduos e 

os grupos de executantes constituintes dos conjuntos musical-coreográficos é complexa, 

“não se reduzindo, por exemplo, aos dois termos sucessivos e alternantes da forma antifonal 

(solo e coro), tão comum em tantas partes do planeta, por exemplo, na África subsaariana e 

no Ocidente”. O núcleo é composto por um ou uma solista e seus (ou suas) ajudantes; a 

periferia pelos demais executantes (masculinos ou femininos). “No núcleo — integrado por 

adultos maduros — o mestre ou a mestra entra via de regra sozinho/a com o caput de cada 

canção ou vinheta, ao final do qual é seguido/a pelos ajudantes, que o/a mestre/a repete 

tipicamente em heterofonia.” Por outro lado, a periferia — integrada por adultos jovens, 

adolescentes e crianças — “emite onomatopeias com maior ou menor estabilidade 

músicolingüística e/ou as improvisa, constituindo-se em um amplo tecido polifônico.” Para 

Menezes Bastos, no caso xinguano, as relações núcleo-periferia são irredutíveis entre si, 

embora integrantes de um todo.  

Quanto às coreografias, observou, estruturalmente, “formações em linha, fila 

(procissão), cunha e bloco” como disposições mais comuns. Não obstante, percebeu que a 

música tem ali forte realidade coreológica, relevando a dança, tanto quanto a música a um 

domínio de interesse também estratégico para a compreensão da região. Nessa direção, 

notou que no Alto Xingu, “a dança manifesta-se desde o discurso nativo, como último 

redutor da referida cadeia intersemiótica,403,404 espécie de limite desta, para além do qual 

nada mais pode existir”. 

Retomando nosso foco, isto é, as relações entre dança e/ou música e a luta e os 

lutadores no Alto Xingu, as nortearemos por nossa pesquisa de campo em dois Kwaríp na 

                                                      

 
404

 Nesse sentido, não atribui essa visão conceitual à sua cognição. Em seus trabalhos monográficos, atribui 
essa teoria a um nativo, Takuman Kamayurá (avô de nosso atual interlocutor). 
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Aldeia Ipavu – Kamayurá (2018, 2019) e pelas observações publicadas por Rafael Menezes 

Bastos em sua Tese de Doutorado intitulada “A festa da Jaguatirica” (1989). Esse trabalho 

será utilizado em articulação com outros realizados pelas suas “orientadas”, um com a etnia 

Matipú (Véras, 2000; 2018) e outro com os Waujá (Mello, 2005). Todavia, antes de 

adentrarmos pelas etnografias supracitadas, vale destacar o trabalho clássico de Pedro 

Agostinho (1974) intitulado “Kwaríp: Mito e Ritual no Alto Xingu”. Nele, consta um mito 

(Peixes e onças no Kwaríp) em que nota-se a inter-relação das lutas com a dança405 na 

cosmologia406 Kamayurá, conforme trecho a seguir: “(...) Aí, levantaram de manhã, 

pintaram-se (...). Primeiro, a turma da aldeia fez aquela dança chamada ho’at (...). Aí yayat407 

chamou. Escolheu os lutadores – anta, onça vermelha (tinha de todas as cores), veados. Aí 

lutaram. (...)”. (Agostinho, 1974: 168) Baseando-se por esse mito, torna-se mais produtivo 

situar nossas apreensões, assim como a de outros autores selecionados neste trabalho 

(Menezes Bastos, 1989; Véras, 2000, 2018; Mello, 2005) dentro da observação asseverada 

por Rafael Menezes Bastos (1996, p.259): “... a letra (mito) vai dentro da música e a música 

vai dentro da dança no rito”. (Grifo Nosso) Ademais, em sua tese, Menezes Bastos (1989) 

percebe que os chefes e demais responsáveis pelos rituais de música e dança também 

devem estar atentos à fabricação do corpo de seus adolescentes em reclusão pubertária: 

  

(...) Kuyarapy, Mayciwalu (filhos de Cikamak), Kalumaka (filho de Pari, "maduro" 
residente na casa nº 12) e Cipu (filho de Kanutari). Noto que havia mais cerca de 
quatro outros reclusos na aldeias que não foram, entretanto, escolhidos “tenotat” 
para a festa. Os critérios para esta escolha giram em torno do estado de 
"purificação" e "fabricação!" do corpo dos rapazes, de seu desempenho na "luta" 
e, fundamentalmente, da qualidade de seu olhar e pontaria: estes devem ser 
absolutamente fidedignos na objetivação do alvo. (Menezes Bastos, 1989, p. 124) 
(Grifo Nosso) 

 

                                                      
405

 Em nossas pesquisas de campo na Aldeia Ipavu (Kamayurá), em ao menos duas vezes presenciamos a dança 
Ho’at no último dia do Kwaríp. Todos os lutadores convidados (e anfitriões) participaram, momentos antes de 
iniciar os combates de Huka-Huka. 
406

 Véras (2018, p. 181) assevera que a cosmologia “grava nos corpos, cultura a cultura, seus signos e 
significados, encontrando-se o pensamento e o movimento unidos quando uma pessoa xinguana anda, canta, 
ginga, dança, se banha, luta ou se pinta.” (grifo com acréscimo nosso) 
407

 “Donos” da festa (sinteticamente, os responsáveis pelo Kwaríp). 
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Em outro trecho do mesmo trabalho, Menezes Bastos ressalta a intersecção da música, das 

lutas e da reclusão pubertária, num mesmo “balaio”. Especificamente quando comenta 

sobre a Escala IX, coletada em seu Trabalho de Campo, verifica que: 

 

Exclusive e segmento 6 – cauda de M –, esta vinheta se elabora sob o mesmo 
princípio composicional aliás, tão comum na música KM como um todo (Menezes 
Bastos, 1978b) – adotado em T: técnica da alternação. Aqui, entretanto, os 
"outros" unos são os tawato'i, “cauré”, “gaviões” emblemáticos dos reclusos que, 
na festa, são tenotat, “aqueles que vão na frente”.  
(...) A alimentação e a vida sexual – os comeres KM – estão aí sob severa vigilância: 
lava-se constantemente o estômago, através de infusões que serão vomitadas; 
proíbem-se, ao menos oficialmente, as relações sexuais, ao tempo em que se 
ingere grandes quantidades de mohet, um mingau doce – como o kawikyta do 
Yawari – indicado para a boa formação espermática. Fala-se baixo, quase nadinha, 
vive-se no escuro, sem sol, como nos primórdios do cosmo. Aprende-se a ver e a 
ouvir, a não “ter cheiro” de kanuva, “relações sexuais”. Luta-se para ser um grande 
makariat, “campeão”, em função do que a escarificação constante é 
fundamental. (Menezes Bastos, 1989, p. 300) (Grifo Nosso) 

 

Em outra escala (Escala XVII), Rafael percebeu que, em sua estrutura (ou conteúdo?), 

havia referência direta a um dos principais mitos Kamayurá sobre lutas corporais, 

especificamente a que narra as lutas dos peixes com as onças. Por meio dela, identificou 

“kariara, kari, um tipo de "peixe", campeão na luta xinguana + -yat (onde t-»r) + -a, marca 

de substantivo”. (Menezes Bastos, 1989, p. 347) (Grifo Nosso) Outrossim, ainda em relação 

com a luta, Bastos comenta sobre uma canção kanupá no Yawari que, por meio desta, se 

envia o odor das relações sexuais para o adversário ritual, podendo enfeitiçá-lo e causar seu 

infortúnio durante as lutas corporais que sucederão. 

Vale reiterar, retomando o tema da reclusão, que outros autores com etnografias 

produzidas na região também fizeram associações entre as lutas e as músicas e/ou danças. 

Gregor apud Veras (2000, p. 50) informa que a reclusão é a fase em que “a pessoa fica 

altamente vulnerável a acidentes e perigos”: como a feitiçaria. (...) Nessa fase, os púberes 

passam a ser denominados de “tomadores de eméticos” e a serem disciplinados por seus 

pais. Somente na segunda fase, menos rigorosa, “podem sair durante o dia para lutar ou 

dançar”. (Grifo Nosso) Ademais, quanto às escarificações, notou que o menino é arranhado 

nos braços, peitos, costas, panturrilhas e coxas. Essas partes masculinas arranhadas são “as 

mesmas privilegiadas nas atividades diárias e também as que serão mais usadas na luta e 

dança”. (Grifo Nosso) Outrossim, considerou o período de reclusão como uma passagem 

(transição) entre a esfera cotidiana e a ritual, em que se observa a “beleza e o perigo”, pois: 
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(...) conforme notou Viveiros de Castro, a feiúra e a fraqueza, assim como a 
avareza, resultam de reclusões mal sucedidas. O que me leva a pensar que a força e 
a beleza, assim como a destreza no tocar, lutar e dançar

408
 - sejam emblemas 

ideais da pessoa xinguana - os quais são expressos especialmente no âmbito 
cerimonial. (Véras, 2000, p.53) (Grifo Nosso) 

 

Não menos importante é a relação entre as lutas e a chefia. Segundo nosso 

interlocutor, Takuman Kamayurá, “nem sempre um lutador se torna chefe, mas todo chefe é 

ou foi um grande lutador”. Nesse sentido, Mello (2005, p. 59) observou que a chefia 

(amunau em Aruaque) é transmitida hereditariamente, preferencialmente “ao filho 

primogênito ou a um neto (pela linhagem paterna) de um chefe”. Contudo, não depende 

somente da hereditariedade, mas também de diversas qualificações conquistadas (ou 

fabricadas/construídas) pelo herdeiro. Do ponto de vista da política e sociabilidade, espera-

se que o aspirante a chefe seja calmo, justo, sensato, equilibrado, de poucas palavras (mas 

sábias) e generoso nas dádivas. Ademais, deve conhecer detidamente os principais rituais, 

“ser um especialista na arte das flautas kawoká e, quando jovem, ter sido campeão de luta 

corporal, kapi.” (Mello, 2005, p. 59) (Grifo Nosso) 

Nesse sentido, Véras (2000, p. 53) observou o envolvimento visceral da família 

Matipú no processo de “fabricação de chefe”. Viu, por exemplo, que “...o menino Takailú – 

que se preparava para finalizar o seu processo de reclusão com a festa de furação de orelhas 

– era cuidado pelo pai como um verdadeiro cacique”, situando o filho, no centro de suas 

atenções e (pre)ocupações.  Além disso, não deixou de reparar em dois processos paralelos 

na construção do possível chefe:  

 

(...) Lembro-me quando Takailú saiu para tocar Atanga – anunciando sua própria 
festa – acompanhado por Külikii – um dos mestres de flauta da aldeia e marido da 
irmã da mãe dele. 
 (...) Lembro também de Takailú sendo treinado para a luta no âmbito intra-tribal 
e de ser levado por seu pai para lutar nas festas inter-tribais que antecederam o 
ritual de passagem do menino para a vida adulta. (Veras, 2000, p. 53) (Grifo Nosso) 

 

                                                      
408

 Não passou despercebido por Véras (2018) a similaridade da palavra luta (kindene) com aquela que designa 
dança (angene) para os Matipú. 
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Nessa direção, aparentemente, ao menos no caso dos Waujá, pode-se afirmar que 

maior relevância é dadas às habilidades na luta. Mello em sua Pesquisa de Campo (2005, p. 

60) observou um caso bem interessante do não reconhecimento de um aspirante a chefe: 

 

(...) tem qualidades para ser chefe, é flautista, conhecedor da mitologia e dos 
rituais, mas não teve o carisma suficiente para ser o escolhido por seu pai, e nem 
mesmo havia sido um campeão de luta, como fora Iawalá. Desta forma, há um 
desconforto, tanto por parte dos descendentes de Topatari quanto dos de Iawalá 
em torno da legitimidade de sua chefia. (Mello, 2005, p. 60) (Grifo Nosso) 
 

Por outro lado, vale ressaltar que nem todo filho, obrigatoriamente, ambiciona a 

chefia. Mesmo com todo apoio da família para tal empreitada. Com os Matipú, Véras (2000) 

verificou um caso interessante de um indígena de nome Anhiité que,  

 

(...) apesar de muito inteligente - pois lê e se interessa por diversos assuntos - é um 
tanto discriminado pelo seu tipo físico: pequeno e magro (fora do padrão estético 
xinguano); e também porque não gosta de dançar nos rituais, (provavelmente para 
não expor aí sua corporalidade). Mas como é incentivado pelo pai, treina muito 
para luta - Kindene - tomando regularmente remédios nativos e tendo a pele 
arranhada para ficar “forte”! Se fica doente, o pai chama logo o pajé Moraiká para 
lhe socorrer, pois parece tratar-se de doença de índio. Anhüte cultiva o desejo de 
mudar de aldeia ou vir trabalhar na cidade, e diz que “o pessoal da aldeia não 
entende o que ele pensa”. (Véras, 2000, p. 29) 

 

Outro dado importante foi coletado por ela, demonstrando assimetria social dentre 

os adolescentes masculinos. Estes, são divididos entre “aqueles que cumprem integralmente 

as fases de amadurecimento cultural: reclusão, furação de orelhas, treinos de luta, tocar e 

dançar e o aprendizado dos ofícios masculinos” e os que o fazem com “menor integridade, a 

fim de se dedicarem a outros interesses, como por exemplo, estudar ou ‘viajar’ (nem que 

seja no imaginário)”. (Véras, 2000, p. 31) Interessante notar também que Véras apud 

Viveiros de Castro (2000), tensiona o processo de reclusão/fabricação do corpo com o de 

decoração/exibição da pessoa. O primeiro no espaço doméstico/privado e o outro no espaço 

do pátio/público. Os considerou momentos complementares e necessários aos xinguanos. 

Nessa direção, asseverou que “...a luta corporal, a dança, a exibição (tipicamente masculina) 

da própria singularidade no centro da aldeia só existem articuladas com o gabinete de 

reclusão, seu silêncio e seu segredo, a fabricação demorada do corpo...” (Véras, 2000, p. 52) 

(Grifo Nosso) 
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No tocante ao universo feminino, destaca-se no ritual Yamurikumã certa catarse das 

mulheres no “enfrentamento” dos homens, conferindo a elas, “no âmbito cerimonial, 

poderes e reconhecimento muitas vezes negado (ou ocultado) no campo social”. (Veras, 

2000, p. 53) Em contrapartida, ao observar o ritual de perto, quando acompanhou os Matipú 

até a aldeia Kalapalo, percebeu que “...eram os homens, eles próprios, que atribuíam esta 

força às dançarinas e cantoras enquanto ficavam por admirar sua beleza, instigando-as para 

a luta, para o canto e para a dança.” (Veras, 2000, p. 53) (Grifo Nosso) Outrossim, talvez as 

duas observações mais emblemáticas relatadas por Véras (2000) foi quando essas relações 

(da música e/ou dança com as lutas) tornam-se (mais ou menos) conjuntivas ou disjuntivas 

nas dinâmicas sociais. No primeiro caso, verificou que: 

 

(...) as mulheres continuam cantando, dançando, ocupando espaços, para elas, 
pouco habituais (em relação aos homens). No dia seguinte, lutarão também com as 
mulheres de outras aldeias, com as amantes de seus maridos, com suas aliadas e 
com suas rivais. Na manhã do segundo dia da fase inter-tribal do rito, enquanto os 
chefes e líderes das diversas aldeias conversam diplomaticamente; as mulheres 
puxam seus cabelos, exibem sua masculinidade-feminilidade-monstruosidade e 
se despedem dançando juntas, no pátio central. (Veras, 2000, p. 64) (Grifo Nosso) 
 

Quanto a essas relações tornarem-se mais disjuntivas, teceu o seguinte relato: 

 
A tônica da traição é central no rito do Jamugikumalu. Sendo considerado traição, 
somente, as relações extra-conjugais que vem ao conhecimento público. 
Centralidade que coloca as mulheres por um lado como aliadas - contra os homens; 
e por outro como rivais - entre si, enquanto amantes em potencial dos maridos das 
outras. Condição que se expressa na luta feminina com toda força (observada nos 
movimentos do embate) e raiva (sentimento captado pela sensação que tive ao 
assistir a competição). Rompendo, assim, a diplomacia estética do 
“embelezamento” e “congrassamento” de corpos - observada no âmbito músico-
coreográfico. (Veras, 2000, p. 65) (Grifo Nosso) 

 

Ressalta-se que análises parecidas foram realizadas por Mello (2005) em sua pesquisa 

com os Waujá. Nessa medida, salienta-se a relevância de sua tese, que privilegiou de forma 

densa os meandros do Yamurikumã. Assim, revelou condições análogas às verificadas por 

Véras anteriormente, conforme os trechos que seguem: 

 

(...) Como em outras madrugadas, esta de 30 de outubro contou com poucas 
mulheres cantando iamurikuma e kawokakuma no enekutaku. Ao amanhecer, as 
mulheres formaram dois grupos distintos, cantando músicas diferentes e se 
posicionaram no centro como se fossem pertencentes a grupos diferentes, 
seguindo o esquema dos rituais intertribais. Elas tiraram seus ornamentos, cocares, 
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braçadeiras, cintos e colares, vestiram calcinhas e se posicionaram para a luta, o 
kapi.  
(...) Terminadas as lutas, o grupo de mulheres se reuniu, ainda dividido em dois, 
seguindo na direção do caminho da lagoa Piulaga, cantando duas músicas 
diferentes simultaneamente. (Mello, 2005, p. 217-218) (Grifo nosso) 

  

 

Considerações Finais 

Tivemos a percepção no campo de que a luta é a atividade ritual que causa maior 

aglutinação de expectadores. Indo muito além de seu papel “esportivo”, com a participação 

de futuros chefes que se tornam campeões e que, principalmente por isso, terão seus nomes 

(e linhagem) lembrados na região. Isso adentra na memória de muitos, por gerações. Fato 

também observado na etnografia de Menezes Bastos (1989), quando Takuman409, cacique 

Kamayurá, proferiu comunicação para convocar os Matipú em auxílio nos rituais em que 

homenageariam seu irmão. Segundo Bastos, olhando em direção aos Matipú (MT), Takuman 

lançou o seguinte discurso: “eu tenho saudades de meu irmão júnior. Ele morreu ainda 

muito moço. Mas ele era um grande campeão na luta (...). Vocês, MT, vêm nos ajudar e fazer 

a festa dele. Venham chorar conosco e por nós, ó MT, chefes MT". (Menezes Bastos, 1989, p. 

229)  

Não obstante, conforme informado anteriormente, a primeira etnografia densa do 

Kwaríp foi publicada por Pedro Agostinho em 1974. Véras (2000), não deixou de notar que 

ele denominou um dos capítulos de “Dança, Coreografia e Luta”, demonstrando considerar 

igualmente a luta como coreografia. Além disso, para Véras, as observações de Agostinho 

pareceram consistentes na medida em que essas manifestações “são privilegiadas na 

formação corpo-mente de meninas e meninos, dançarinas(nos) e lutadores - 

regulamentando um circuito de preparações, incorporações e exibições consecutivas (...) 

para apreciação da comunidade ritual. (Veras, 2000, p. 71) (Grifo Nosso) Indo além, Véras 

apud Agostinho infere que o aprendizado da dança (e nas lutas) é conferido por meio de 

muitas repetições e experiência e erro, “sem que nele intervenham ensinamentos e 

explicações de ordem abstrata e teorizante”. (Veras, 2000, p.75) Apreendemos em campo, 

tal qual observado por Véras, que as formações coreográficas xinguanas:  

                                                      
409

 Conforme citado anteriormente, já falecido, era avô de nosso atual interlocutor, que recebeu seu nome em 
sua homenagem. 
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(...) operam uma dança-luta-jogo de atração e repulsão, in-corporação e negação, 
dos atributos de todos os seus personagens: sejam eles amigos ou inimigos, 
consanguíneos ou afins, aliados ou de facções opostas, amantes ou traídos - num 
constante embelezamento de todas as formas ali representadas. Acrescento ainda 
que, durante sua locomoção, os dançarinos xinguanos desenham outras formas - 
horizontais, verticais, perpendiculares e circulares - enquanto desempenham suas 
evoluções ao redor do pátio, das casas ou mesmo dentro destas. E que, a partir dos 
rituais aqui descritos, noto uma supremacia da forma circular - sendo em tomo do 
círculo, inclusive, que se reúnem os lutadores e sua assistência durante o embate 
ritual. (Veras, 2000, p. 70)  

 

Por fim, vale salientar que, em entrevista410 realizada com a “Kamayuróloga” 

Carmem Junqueira, instada sobre a questão das lutas e lutadores na região, dada a 

relevância política e social direta ou indiretamente atribuída a essa atividade, coadunou com 

a nossa opinião. Isto é, se considerarmos somente os homens411, podemos denominar a 

sociedade Kamayurá como uma verdadeira “sociedade de lutadores”. 
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ENTRE A ETNOGRAFIA E A PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO: FORMAS DE PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO INTERDISCIPLINAR412 

 
Sabrina Souza da Silva413  

 
Resumo 
Meu objetivo com a presente trabalho é refletir sobre as possibilidades apresentadas no contexto da pesquisa 
para campos diferentes. Busco analisar desafios etnográficos enfrentados por antropólogos que realizam 
investigação científica na Justiça do Trabalho com pesquisadores em um campo que ficou conhecido como 
pesquisa empírica no direito dialogando com análises quantitativas desenvolvidas pelo/para o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicado-IPEA. Pretendo, nesse sentido, descrever essas formas de aproximação e 
distanciamento da perspectiva de outras disciplinas, buscando o estranhamento desse processo e a construção 
de objetos híbridos e menos óbvios tanto para antropólogos quanto para pesquisadores empíricos do direito . 
 
Palavras-chave: Direito; Pesquisa empírica; Processo judicial; Estatísticas; Justiça do trabalho. 
 

Epígrafe 
“Felicidade, passou no vestibular 

E agora tá ruim de aturar 
Mudou-se pra faculdade de direito 

E só fala com a gente de um jeito 
Cheio de preliminar (é de amargar) 

Casal abriu, ela diz que é divórcio 
Parceria é litisconsórcio 

Sacanagem é libidinagem e atentado ao pudor 
Só fala cheia de subterfúgios 

Nego morreu, ela diz que é "de cujos" 
Não aguento mais essa felicidade 

Doutor defensor 
(só mesmo um desembargador)” 

 
(Justiça Gratuita, Ney Lopes) 

Introdução 

Quando alguém que não é formada na área de direito, e decide realizar um trabalho 

de campo nessa área, o primeiro grande impacto é com as categorias. Essas categorias que 

são, ao mesmo tempo, princípios de construção da realidade e realidades objetivas 

emergentes (Depret, 2010:115), em muitos momentos, nos parecem uma outra linguagem. 

Esses excessos de “datavênias” e trechos de leis, ao fim e ao cabo, deixam pouco claro, para 

o leigo, quais direitos foram infringidos e quais são as demandas e possibilidades de 

conquistas em cada um desses processos analisados neste trabalho. Nesse contexto, o 

                                                      
412

 Trabalho apresentado na VI Reunião Equatorial de Antropologia com apoio para realização da pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA  com bolsa  do projeto “Seleção e formação de magistrado da 
justiça do trabalho”. 
413

 Doutora em antropologia PPGA/UFF e pesquisadora do InCT/InEAC e do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada- IPEA. Contato ssouzadasilva@gmail.com. 
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primeiro grande exercício etnográfico em uma pesquisa sobre o direito é de aprendizagem 

dessa nova linguagem.  

O presente trabalho é resultado de um projeto de pesquisa intitulado “Seleção e 

Formação dos magistrados da Justiça do trabalho” que participei como pesquisadora no 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e realizado em parceria com a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) em 2019. 

O pesquisa consistiu, principalmente, na análise de processos, no meu caso, da região 

nordeste. Procurei, durante a vigência do projeto, fazer uma pequena observação direta no 

Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia (TRT05) em dezembro de 2019. 

A investigação, que resultou nesse trabalho, iniciou-se em junho de 2019, com o que 

foi chamado de treinamento, em Brasília, que durou dois dias. Naquele momento, 

conhecemos a equipe, discutimos um manual sobre o questionário que recebemos 

anteriormente, fomos a uma das Varas (onde, pela primeira vez, tive contato com um 

processo trabalhista e o questionário que deveria preencher), por fim, ouvimos magistrados 

responsáveis pela ENAMAT.  

Um grupo de professores e estudantes de direito da USP de Ribeirão Preto foi 

especificamente contratado para produzir essas categorias universais e um questionário 

nacional, que utilizando um pouco de questionários já aplicados anteriormente  pelo IPEA, 

para fins comparativos, produziu o material. Éramos responsáveis pelas cinco regiões do 

país, sendo que aqueles lugares que haviam mais processos foram divididos entre vários 

pesquisadores. Assim, no meu caso, fiquei apenas com o nordeste, pelo número grande de 

Estados na região. Dividi o trabalho com outros pesquisadores, principalmente quando 

nosso prazo estava terminando. Por esse motivo, não fiquei responsável nem pelo 

Maranhão, nem pela maior parte dos processos do Piauí e tive a responsabilidade dividida 

no Estado do Ceará.   

Após a reunião em Brasília, realizamos um plano de trabalho, que no final das contas 

acabou sendo fictício, pois ainda não tínhamos como avaliar a duração do preenchimento 

dos questionários naquele momento. Apenas depois de quase dois meses desse primeiro 
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contato começamos a receber os arquivos em pdf414 com os processos e realizar o 

preenchimentos do questionário, que chamamos de instrumento de pesquisa.   

Os primeiros “arquivos” que continham os processos jurídicos foram recebidos pelos 

meus colegas de pesquisa em Brasília por um link compartilhado com eles por email para 

pastas no googledrive. No entanto, nem todos os Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs 

concordaram em enviar os processos dessa forma, alguns deles fizeram silêncio sobre o 

ofício enviado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho - ENAMAT e do IPEA. Para preencher essa lacuna foi necessário que eu entrasse em 

contato com eles.  Era preciso que utilizasse da minha argumentação pautada no projeto e 

na autorização do trabalho por um órgão superior. 

 Já o  TRT06, de Pernambuco, o segundo maior em número de processos e Varas,  

negou o acesso pela corregedoria e tivemos que entrar em contato telefônico e por email 

com cada uma das Varas. Os emails foram elaborados por mim e continham minha versão 

sobre o objeto de pesquisa e dois ofícios, um da desembargadora do TRT e outro do 

coordenador da pesquisa. Ao total foram 22 varas do trabalho que responderam de 

diferentes maneiras.  

Para realizar a comunicação eu enviava um email que continha a negativa da 

desembargadora com a solicitação que procurássemos as varas responsáveis. 

Posteriormente, eu fazia uma ligação explicando tudo novamente e pedindo que lessem o 

email. Normalmente, esse procedimento demorava em torno de 2 horas e meia e mais de 

uma ligação para conseguirmos algum comprometimento do diretor para falar com o juiz e 

enviar o processo. Alguns deles não tinham ideia do que era o Ipea e o tipo de pesquisa que 

a instituição fazia, confundiam o tipo de trabalho com um TCC e me confundiam com 

estudante de direito.  

 Quando a primeira das varas respondeu ao email, com o processo em PDF no corpo, 

tive um certo ânimo inicial de que a estratégia poderia funcionar. No entanto, outros 

demoravam para conseguir autorização do magistrado ou tinham uma certa dificuldade com 

a tecnologia . Os piores casos eram aqueles que argumentavam ter muito trabalho e faziam 

                                                      

414 Em um primeiro momento realizaríamos a pesquisa dentro das Varas, no entanto, acabou ficando acertado que as 

corregedorias nos mandariam os processo em pdf, um tipo de arquivo eletrônico que poderia ser salva com uma 
organização parecida de um processo físico. 
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questão de não nos tratar bem, afirmando que isso não era responsabilidades deles.  

Quando recebi o último processo desse TRT já tínhamos terminado o preenchimento do 

instrumento de pesquisa e o recebi depois de todos os prazos extrapolados.  

Além desses, no TRT 22,  Piauí, 5 dos processos selecionados eram físicos. Um deles 

já havia sido digitalizado, no entanto, um outro foi conseguido em um lugar conhecido como 

fazendinha, arquivo para onde os processos eram enviados para serem incinerados. Os 

outros três já haviam sido destruídos e não conseguimos acesso. Ao todo minha 

responsabilidade foi com mais ou menos  150 processos escritos, desses oito eram físicos.  

Dentro do contexto descrito fomos construindo um banco de dados para medir, em 

um primeiro momento, quem estava deixando de buscar a Justiça do Trabalho e quais as 

demandas não eram reivindicadas. Já sabíamos que o número de processos havia diminuído 

com a Reforma Trabalhista, no entanto, ainda não sabíamos nem o quê nem o porquê, pois 

esse já tinha sido um dado constatado pela ENAMAT.  

Por esse motivo, buscava fazer mais do que preencher o questionário, fazia cadernos 

de campo, procura ler sobre questões que pudessem iluminar novos questionamentos. Eu 

intentava, a cada telefonema ou leitura do processo, incentivar minha imaginação 

sociológica e pensar em possibilidades de pesquisa que fossem para além das questões 

perguntadas pelo instrumento organizado pelos coordenadores da pesquisa. 

Destaco, que o trabalho que estou apresentando não é para tratar de “estatísticas” 

relacionadas aos processo trabalhistas, muito menos dos resultados obtidos com o 

instrumento de pesquisa, que está em fase de análise por outro grupo. Busco, aqui, discutir 

o processo de construção do registro de informação que, ao serem quantificadas, 

representam oficialmente uma diversidade de fenômenos que consolidam-se como 

argumentos políticos na esfera pública (Miranda e Pita, 2011,  p. 59). Por isso, não me 

preocupei com exatidões dos números, por entender que em antropologia as pesquisas são 

de outra ordem. 

Durante todo o tempo de “coleta de dados” para o preenchimento do questionário, 

seus elaboradores, principalmente representados por dois estudantes de graduação e uma 

mestre, todos com formação em direito,  faziam contatos para saber como estávamos 

lidando com o instrumento, para  informar algum tipo de erro, para mudanças em formas de 

preenchimento, etc. Também tínhamos canais de comunicação (email e telefone) para 
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tirarmos dúvidas de preenchimento e, no meu caso, para elucidar questões mais 

relacionadas ao campo do direito.  

Para um antropólogo pesquisas em documentos levantam mais questões que 

respondem, assim, pude observar que na região nordeste, depois da reforma trabalhista, as 

sentenças migraram de “parcialmente procedente”,  em sua maioria, para “homologação de 

acordo”. As duas sentenças concediam algo para o autor da causa, no entanto, nunca era 

aquilo pedido no documento inicial. Essa migração suscitou minha curiosidade antropológica 

sobre as circunstâncias desses acordos e como como se deu essa transição, porém  não 

consegui responder a essas perguntas apenas com os documentos, por isso  busquei realizar 

em um tempo pequeno observação direta em uma Vara do Trabalho de Salvador e espero 

que tenha oportunidade de investigar um pouco mais  com um trabalho de campo mais 

minucioso e pautado em observação direta.  No entanto, mesmo com o tempo sucinto, 

consegui entender um pouco melhor a dinâmica desses acordos que descrevo abaixo.  

Essa produção escrita das informações do processo conduz a uma forma de 

conhecimento própria do judiciário e também típica das pesquisas quantitativas. No 

entanto, a forma não é algo neutro, descontextualizado e despersonalizado e, muito menos, 

um molde onde encaixamos as informações judiciais. Elas dizem algo sobre o contexto em 

que estão inseridas (Eibaum, 2012). Os documentos também mostram disputas ideológicas, 

como em uma sentença analisada por mim em que a juíza titular da Vara aponta suas 

discordâncias em relação a reforma trabalhista e outros que chamam a atenção para o não 

enquadramento da petição a reforma. Esses documentos também são parte de disputas 

ideológicas e políticas sobre como pensar e fazer a justiça do trabalho e pensar a legislação 

trabalhista, assim como também será os resultados da pesquisa que estamos realizando.  

O que venho buscando destacar com essa introdução é que o tipo de conhecimento 

que nós antropólogos podemos produzir é diferente daquele demandado pelos 

pesquisadores do IPEA. Como destaca Cardoso de Oliveira (2000) Você não pode se deixar 

cair na armadilha de buscar a mesma aderência cega aos protocolos da metodologia 

positivista, em que apenas as categorias pré-estabelecidas e a amostragem, por exemplo, 

são importantes.  A interdisciplinaridade, nesse contexto,  não é fácil: começa, efetivamente, 

quando a solidariedade das antigas disciplinas se desfaz, talvez até violentamente, em 

proveito de um objeto novo, de uma linguagem nova, que não estão, nem em um nem em 

outro campo das ciências que se tencionavam.  É  precisamente esse embaraço de 
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classificação que permite diagnosticar uma determinada mudança. Isso não acontece pelo 

simples  confronto de saberes  (Barthes, 2004: 65), mas de um trabalho em conjunto que 

ainda está em seu início e não podemos ver resultados práticos, no entanto, por ora, consigo 

apenas descrever o processo. Além disso, não podemos começar uma pesquisa dizendo ser 

impossível ter objetividade.  O método, a sua maneira, sempre mede e temos que estar 

dispostos a fazer essa medição. A mensuração afere o que o método pode medir, no 

entanto, sempre existirá algo que o método não mede, aí que encontra-se o que fazemos de 

melhor enquanto antropólogos e esperamos conseguir dialogar com questões mensuráveis 

estatisticamente.  

Nesse contexto, nós que não temos formação em direito, ignorantes dessa nova 

linguagem, precisamos aprender, rapidamente, sem a temporalidade das etnografias que 

realizamos nos nossos projetos acadêmicos, se quisermos ser olhados como alguém capaz 

de realizar aquilo que foi pedido quando decidimos fazer a seleção para a instituição 

responsável pela pesquisa. Assim, é necessário que reconheçamos os contornos e limites das 

categorias jurídicas, isto é, que falemos aquela língua, para preenchermos um questionário 

com o menor número de problemas  possíveis e realizar o trabalho a contento, conseguindo, 

dessa forma, um diálogo mínimo com pesquisadores de outras áreas. No entanto, para o 

antropólogo, isso não será suficiente, ele também buscará redigir suas próprias notas e 

pensar nos próprios projetos para a pesquisa (Latour, 2019 , p. 27), nesse cenário que me 

encontro. 

 

Forma e Fundo: da petição inicial a sentença 

O processo jurídico é organizado em uma sequência judiciária em sua integridade. O 

texto exige uma interpretação, explicação e, até mesmo, tradução. A criação do texto legal, 

seja na lei ou no processo, envolve uma formalização, uma universalização e uma 

racionalização progressiva (GOODY, 1986: 151). 

A sequência do processo judicial está prevista na legislação entre os artigos  643 e 

922 do Decreto-Lei nª 5.452 de 1943, com modificações na Lei nº 13.467 de 2017, que ficou 

conhecida como reforma trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho, 2017). Essa  forma 

pré-construída, que deve ser utilizada em cada um dos processos, tem uma organização e 

uma linguagem própria. Nesse contexto, um litígio é iniciado com uma petição inicial, que 

deve conter os argumentos  abertura do processo, uma procuração para que os advogados 
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atuem no caso, os documentos pessoais do autor da causa e as provas. Em seguida, teremos 

as notificações a empresa acusada, a contestação do réu, as atas de audiências e a sentença.  

A petição inicial representa o começo do trabalho de classificar os conflitos 

trabalhistas. Vemos nessas petições iniciais, os argumentos do advogado,  que vai especificar 

o tipo de vínculo, o período trabalhado, os fatos que levaram a busca da justiça do trabalho. 

Nessa petição, apesar da linguagem formal, podemos perceber, em muitos desses textos, a 

raiva, o rancor e o sofrimento do autor da causa. Esses tipo de sentimento poderia ser 

expresso, e em muitos casos é, em lágrimas e violência, mas, por algum motivo, o autor da 

denúncia resolve buscar ajuda para o seu conflito na justiça do trabalho, de forma mais ou 

menos argumentada. 

Atualmente, ao decidir fazer o descrito acima, o defensor (que pode ser particular ou 

público) deverá inserir a petição de seu “assistido” em uma plataforma online do sistema 

judiciário, chamada Processo Judicial Eletrônico - PJE, que pode ser acessada diretamente no 

site ou por um aplicativo. Junto com essa petição também é obrigatório a anexação de 

outros documento como a procuração nomeando os defensores, os documentos do 

reclamante, como identidade, CPF e carteira do trabalho.  Além disso, é de hábito anexarem 

uma declaração de hipossuficiência, em casos de demanda de justiça gratuita, rescisão do 

contrato de trabalho, caso tenham, e vários documentos que para o reclamante servem 

como provas. Esses documentos serão peças do processo, cada uma delas terá um número 

específico, que normalmente será um misto de números e letras. No PJE eles também são 

páginas específicas que quando clicadas no índice podem ser vistas na plataforma 

isoladamente. Esses índices nem sempre tem títulos que dão exatamente o resumo do que 

trata o conteúdo, por isso, durante a pesquisa também precisávamos olhar o processo como 

um todo, mesmo sabendo quais documentos deveríamos olhar para responder o 

questionário do nosso instrumento de pesquisa.  

Quando a petição inicial e as peças citadas acima são inseridas no PJE a demanda se 

tornará um processo e ganhará um número. Qualquer pessoa com esse número a mão pode 

olhar as informações públicas do processo, que não são muitas. Apenas uma ou outra peça, 

perdida em meio a um grande índice de documentos, podem ser acessadas pelo cidadão 

comum (ou por um pesquisador). Já alguém com um talken de advogado pode acessar um 

número maior de documentos. Porém, existem aqueles documentos considerados secretos, 

que somente pessoas com senhas específicas tem acesso.  
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 A mudança na organização dessa petição tem grande importância no desenrolar do 

processo na Justiça do Trabalho. Desde 2017 a forma é outra, sendo necessário mais 

precisão nas demandas, especificando cada direito demandado e os valores desejados para 

cada um deles. Por esse motivo, advogados, juízes e funcionário do judiciário trabalhista 

precisam aprender essa nova forma.  

A Justiça do Trabalho, na região nordeste, é acessada, principalmente, por advogados 

particulares. O papel do advogado consiste em estruturar o relato do protagonista da causa, 

o autor do processo, de maneira a torná-la juridicamente pertinente (Dupret, 2010: p. 111). 

Nesse sentido, ele deve entender a forma para atuar em dois momentos particulares do 

processo: a escrita dos processos judiciários, hoje anexados no PJE, e a organização 

particular das audiências que, em sua maioria, conta com depoimentos pessoais do autor da 

causa e dos acusados do processo e, em alguns casos, com oitava de testemunha.  

Esses advogados tem uma imagem muito negativa perante agentes do ramo do 

direito que estão trabalhando no tribunal como concursados. São comparados a vendedores 

ambulantes que ficam em centro de cidade vendendo ouro, como caçadores buscariam 

clientes para ganhar dinheiro com a ações que poderiam não existir caso eles não 

procurassem. Esse tipo de atuação seria oportunista para muitos membros do judiciário e 

deveria ser combatida.  

Nesse sentido, as mudanças na CLT, na parte de organização judiciária, trouxe a 

litigância por má-fé como uma das possibilidade de condenação dando uma abertura para 

punição de demandas consideradas não legítimas para o judiciário. Um dos processos que 

tive acesso condenava o advogado, e não o autor da causa, por ter atuado com má-fé na 

litigância. O juiz acabou dando ganho de causa para a parte autora, no entanto, o advogado 

foi condenado. 

Se por um lado, a forma de petição inicial está mudando as sentenças também estão. 

Antes com decisões principalmente considerando os pedidos “parcialmente  procedentes”, 

agora, na região nordeste, o que temos é uma predominância de  “homologações de 

acordos” pelo juiz, fato que muda consideravelmente o andamento das audiências, o tipo de 

documento de sentença produzidos  e as forma de liquidação dessas sentenças.   

No caso dos documentos das sentenças, por exemplo, enquanto em uma peça que 

acha as demandas da petição inicial “parcialmente procedentes” é necessário uma 

justificativa do juiz para a decisão em cada uma das demandas concedidas ou negadas, essas 
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justificativas repetem questões legais, falam de súmulas e de outras decisões jurídicas 

anteriores. Apenas no final lemos a decisão e os valores totais concedidos (ou não). Quando 

existe apenas a homologação do acordo, normalmente, o trabalho é apenas do de redigir a 

ata de audiência que vale como sentença. Nela encontramos o que foi acordado pelas 

partes, começando pelos valores (normalmente divididos em parcelas), quais os direitos 

contemplados no acordo e as custas do processo. Os documentos de homologação de 

acordo é um documento sucinto e, se por um lado, mudava todo o andamento jurídico, para 

nós, que tínhamos que olhar os processo, também era uma economia de tempo olhada com 

desconfiança. Fico imaginando como isso é visto dentro do judiciário por aqueles que 

trabalham com a operacionalidade do direito, pois o trabalho, nesses casos, é muito menor.  

Esse olhar sobre as peças dos processos me possibilitou perceber essas mudanças, no 

entanto, apenas com eles não consegui saber como se dão essas mudanças. O que parece 

que temos é um juiz que concedia aquilo que ele achava “justo” para cada demanda, 

corroborando nossa tradição inquisitorial no judiciário (Kant de Lima, 2010).  Essa forma de 

conceder “o justo” parece estar mudando e olhar essa mudança parece crucial para 

entendermos como está se operando a justiça do trabalho pós-reforma.  

Entre a petição inicial e a sentença, existem documentos, que podem ser de poucas 

páginas ou de milhares. Já vi processos com menos de 30 páginas e uma colega se deparou 

com um com mais de 21 mil páginas.  Entre eles encontramos a contestação do réu,  além de 

documentos diversos como folhas de ponto, outros processos utilizados como exemplos, 

fotos, etc. Também temos as  atas de audiência, normalmente pouco detalhada e muito 

formal.  

As classificações do Estado, incorporadas nas atas das audiências e na sentença,  são 

fontes de materialização de relações de poder, portanto, o que resultado de uma disputa. 

Como se dá essas relações, olhando apenas nos documentos, fica, mais  uma vez, 

obscurecida (Miranda e Pita, 2011: 77). O  texto é um “objeto material desligado do homem 

(que o criou e o interpreta), a palavra escrita pode tornar-se objeto de um novo tipo de 

atenção crítica. Isso não porque ele esteja <<ali presente>>, mas porque não podemos 

colocar questões a que o próprio texto possa ripostar, ao contrário dos seres humanos com 

quem falamos”. Por esse motivo, a leitura dos processos levanta mais questões do que 

responde. 
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 Os magistrados, nesses processo, surgem como uma elite moral que irá interpretar o 

quanto o autor da causa deve de fato receber, para não abusar da legislação trabalhista  e 

não usar a Justiça  para explorar. Porém, também busca “punir”, de alguma forma, as 

empresas que não cumprem com a legislação trabalhista.  

 

Mudanças em curso 

Rosária Aparecida da Silva415, de 44 anos, casada perpetrou uma ação trabalhista 

contra uma empresa terceirizada em um pequeno município do Estado do Ceará. Alegando 

ser pobre, solicitou justiça gratuita. Com um veículo empregatício que já perdurava três anos 

solicitou a recisão indireta do contratado pelo não pagamento do salário há mais de dois 

meses. Em sua petição inicial a autora da causa tinha como demanda salários atrasados, 

aviso prévio indenizado, férias proporcionais, salário proporcional, fundo de garantia por 

tempo de serviço (depositado e não depositado), multa de 40% sobre o FGTS, multa 

rescisória, dano moral, honorários advocatícios, em um total que chegava a quase 20 mil 

reais.  

A sentença proferida por escrito por um juiz do trabalho foi dada em 06 de dezembro 

de 2017, o processo correu a revelia, não tendo a presença de um dos réus nas audiências. O 

Juiz considerou os pedidos da autora como “parcialmente procedentes”, não concedendo 

demandas como dano moral e honorários advocatícios. O valor concedido foi de mais ou 

menos 1/4 do valor solicitado. Normalmente, antes da reforma trabalhista essa era a tônica 

das sentenças, os juízes concediam aquilo que viam como justo, dificilmente deixando de 

condenar, mas nunca dando tudo que foi solicitado.  

O documento da sentença continha um resumo da interpretação do juiz sobre o caso, 

falando daquilo que considerava a demanda, reconhecendo o vínculo empregatício, o não 

pagamento de alguns meses de salário e fazendo um breve resumo de como transcorreu as 

audiências. A fundamentação da sentença foi dividida em 5 itens que eram: 1)ilegitimidade 

passiva; 2)duração do contrato de trabalho; 3)revelia, confissão e verbas rescisórias 

;4)responsabilidade subsidiária; 4)honorários advocatícios. Em seus fundamentos não é 

justificado a não concessão de danos morais, já no caso dos honorários, alega que não 

                                                      
415

 Todos os nomes utilizados nesse texto são fictícios.  
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concedeu, pois a demanda foi perpetrada anteriormente a Lei 13.467 de 2017, que prevê 

esse tipo de solicitação. As outras questões falam de contestações apresentadas por uma 

das rés e daquilo que foi considerado provas trazidas pela autora da causa como a 

comprovação do vínculo empregatício e o não pagamento de salário nos últimos 2 meses. 

A ênfase no papel do juiz nesses processos é manifestada, de maneira escrita, 

principalmente nas decisões das sentenças, ele decide, segundo seu “livre convencimento”, 

fundado no conteúdo dos autos que trazem a narração dos fatos pelos advogados e 

documentos que podem ser anexados como folhas de ponto, extratos bancários, fotos, etc. 

Os procedimentos privilegiam a escrita e  a interpretação do caso, que terá em sua 

perspectivas a legislação, súmulas, decisões anteriores e práticas rotineiras da justiça do 

trabalho.  

Com a reforma trabalhista a forma de tomar essa decisão mudou, com a maior parte 

das sentenças homologando acordos, parece existir, em um olhar mais atento, uma inércia 

do juiz, que deixaria a cargo das partes a chegada em um acordo. No entanto, com a decisão 

de observar algumas audiências pude perceber que o silêncio do magistrado nesses 

momentos, tanto no texto escrito quanto na audiência, esconde sua tradição inquisitorial 

expressa de forma silenciosa em todo decorrer dos processos e bem internalizada pelas 

partes. As atas de audiência que chegam daqueles que chegam a um acordo tem como 

padrão serem bem suscitas.  Caso não tenham alvarás, como para retirada do FGTS, por 

exemplo, conterão apenas uma páginas, sem justificativas e explicações de como chegaram 

aquele acordo. Já a sentença, escrita dentro das paredes do judiciário sem a presença das 

partes, em segredo, tem, normalmente, mais de 4 páginas com justificativas. Assim, as 

partes não tem nenhuma previsão sobre a decisão dos juízes, que nas audiências ficam 

olhando as telas dos seus computares lendo documentos do processo. Com essa insegurança 

sobre as perspectivas do juiz e com a nova legislação trabalhista, que continua em mudança, 

preferem a segurança de um acordo com a certeza de que saíram do prédio do judiciário 

com algum ganho para sua demanda.  

Uma das audiências que assisti, no TRT 05, na cidade de Salvador, teve como fim a 

homologação de um acordo. A parte reclamada ofereceu quinhentos reais sem espaço para 

negociação, apesar de alguns apelos da parte autora afirmando ser muito pouco. O 

advogado do autor da causa afirmou que aceitaria o acordo por estar totalmente frustrado 

com algumas decisões da justiça do trabalho, por isso não iria arriscar. A Juíza, que se 
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encontrava na lateral das partes, em quase toda audiência se mostrava inerte, afirmando 

apenas durante a negociação que era apenas uma demanda. Após o acordo, ela ditou de 

forma calma a homologação, que era digitada pelo escrivão e  acompanhada em telas de 

computadores por todos que participavam da audiência. Durante esses momentos as partes 

interferem em uma questão ou outra digitada pelo escrivão que parece não estar exata no  

documento. Sem mais, a demanda jurídica, que provavelmente, deu algum trabalho para 

todos fica encerrada, com a solicitação de arquivamento do processo, que pode não ser 

definitiva, já que sempre existe a possibilidade do  não pagamento pela parte passiva e a 

execução do processo. Em casos de execução, isto é, quando é preciso buscar a justiça para 

receber o valor sentenciado pode ocorrer bloqueio de contas bancárias,  entre outras 

sanções para o pagamento da parte ativa e das custas.  

Normalmente, desfechos de processo como o descrito acima também eram a tônica 

das atas lidas por mim, com demandas em valores medianos e a negociação do acordo que 

acabava chegando a um valor muito inferior ao solicitado na petição inicial, porém poucas 

vezes, a parte reclamada ficava ilesa de ressarcir o trabalhador em algo.  

 

Considerações Finais 

Quando um trabalhador entra na justiça, apesar de todas as dificuldades, eles são, 

cada um a seu modo, defensores do Estado de Direito. Como chama a atenção Oliveira 

(2011),  em muitas causas, a “revolta” contra a percepção de agressão é um dos principais 

motivadores dos litigantes para formalizações jurídicas de suas demandas. Qual seria a 

chave, no imaginário das pessoas, ligando o gatilho de motivação que os levavam a se 

submeter ao trabalho de buscar a administração do conflito, por meios tão formais, em uma 

instituição que quer construir mecanismos para expulsar todos aqueles que não se adequam 

a forma? Além disso, o que se transformou para essas pessoas depois da primeira reforma 

na legislação trabalhista ocorrida em 2017? Toda essa longa história pode ser perdida por 

um observador pouco atento, já que não existem construções estatísticas para comparar, 

em uma  imensa massa de decisões na justiça, as  histórias de cada processo. O fato narrado 

e construído pelo autor e a parte passiva da ação não emergem das pequenas porcentagens 

que acabam vindo a público. Esse furor de indignação que será transformada em petição, na 

correta e devida forma, são os passos que produzem o direito, isto é, dão formato jurídico a 

conflitos de relações de trabalho. 
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No caso dos processo analisados, é relevante destacar que foi possível observar, no 

caso do nordeste, uma migração de tipos de sentença após a reforma trabalhista de 2017. As 

empresas, que antes da reforma eram condenadas, passaram a contar com acordos quase 

em sua totalidade, fato que mostra uma mudança significativa no modus operante dos 

magistrados da Justiça do Trabalho.   

A comparação das diferença entre os modos de registrar nos diferentes estados do 

nordeste, em um primeiro momento, e nacionalmente, em um segundo,  buscando 

eventuais equivalências, possibilitou perceber aquilo que o trabalhador nordestino busca 

com a justiça do trabalho em termos materiais, no entanto, ainda desconhecemos quais são 

suas demandas em termos morais. Para nós, antropólogos, o foco da comparação é a busca 

da diversidade e não da semelhança (Barth, 2000; Miranda & Pita, 2011), ao ler um processo 

essas diferenças no preenchimento que me chamavam a atenção. Isto é, o número maior de 

páginas nas sentenças de juízas do que de juízes, a transformação sutil, em poucos anos, de 

condenação para homologação de acordos.  

As mudanças não são apenas introduzidas externamente, elas seguem também uma 

dinâmica interna, o secretário da vara, o juiz, o advogado, etc. As formas que essas regras 

serão apropriadas depende da interlocução entre todos esses agentes da justiça, no entanto, 

ao final do processo, todos precisam ter se entendido no arranjo final, “acordado entre as 

partes” ou decidido pelo juiz, e esse arranjo precisa ter significado para todos. 

A reforma trabalhista é o pano de fundo, o conteúdo das grandes mudanças. No 

entanto, vemos uma mudança na formalização e na forma dos processos. Excluir advogados 

e autores pela mudança da forma transforma também o conteúdo, legitimando a reforma 

trabalhista. A diminuição de direitos e a afirmação de que existem pessoas legítimas e não 

legítimas na busca da resolução dos seus conflitos trabalhistas por meios burocráticos é 

apenas a faceta mais aparente dessas mudanças.   

A pergunta que não deixava de estar na minha cabeça, durante aquele tempo de 

leitura de processos, era sobre o que  a etnografia, especificamente,  pode beneficiar-se de 

um “trabalho de campo” dessa natureza. Ao fim e ao cabo, para mim, o resultado 

fundamental da pesquisa de campo seria o despertar de realidades/agências desconhecidas 

no senso comum, especialmente no senso comum acadêmico fora do campo do direito.  No 

entanto, ainda tenho dificuldade de lidar com a falta daquilo que chamamos de empiria na 

antropologia - eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos 
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afeta os sentidos -, e transforma-se no material que analisamos e que, para nós, não são 

apenas dados coletados, mas questionamentos e fonte de renovação. Lacuna que busquei 

preencher em dezembro de 2019 com trabalho de campo no Estado da Bahia e que 

pretendo aprofundar, porém que ficará para ser descrito de forma detalhada em outro 

momento.  

Por outro lado, “O direito não tem a mesma relação fácil nem com a clareza nem com 

o saber” (Latour, 2019: p. 10). Por isso,  busquei compreender, da melhor forma possível, a 

força débil desse instrumento do estado, como um enigma do qual devemos aprender, sem 

grandes preconceitos, e descrever o mais detalhadamente possível.  

 Além de ser um tipo de saber, que separa o leigo do não leigo, é uma forma de 

construção de poder (Foucault,1999) que inclui e exclui conforme as perspectivas políticas 

da conjuntura econômica. 

 Quando falamos em números que apresentam-se como oficiais estamos lidando, 

diretamente, com uma “linguagem do Estado”. Uma linguagem que ao mesmo tempo é 

resultado e/ou efeito das ações, decisões e formas de pensar o mundo, de uma burocracia 

que possui em si mesmo um sentido e uma significação (Miranda e Pita, 2011: 76).  Não 

existe estatísticas para comparar, em uma imensa massa de decisões na justiça, sem se 

conhecer a história do conflito, o fato narrado e construído pelo autor. A indignação, que 

será transformada em petição na correta e devida forma, tem como pano de fundo essas 

histórias. Já as cifras produzidas pelo IPEA falarão mais sobre as instituições que as 

produzem, a partir do banco de dado que constroem, do que sobre o desenrolar dos 

conflitos levados aquela justiça. 

O resultado para a instituição será apenas nosso preenchimento do instrumento, o 

esforço para construir algo em conjunto é insipiente em um campo como o direito, que tem 

como objeto de estudos certezas cristalizadas, no entanto, é no embaraço dessa 

contestação, dessas formas de classificação, trazidas por outra disciplina, que permite 

diagnosticar de forma mais elaborada uma determinada mudança. Fato que não acontece 

apenas pelo simples confronto de saberes, mas por um trabalho de construção de novas 

perguntas em conjunto. Como destaca Goody (1986, 149) “quando cientistas sociais tratam 

da lei codificada, decretada, partem, por vezes, do ponto de vista de que este segmento da 

ação social tem um tipo técnico formal que há que deixar a cargo dos especialistas”. No 

entanto, estamos atuando também nas ideias (e ideais) de justiça e de como a sociedade 
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deveria ser gerida, com diálogos entre saberes diferenciados, os três poderes e os 

operadores do direito que dão sangue e vida para as práticas cotidianas. 
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A IMPORTÂNCIA DO(S) OLHAR(ES) ANTROPOLÓGICOS SOBRE CULTURA PARA O CAMPO 
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS: UM DESAFIO EPISTEMOLÓGICO 

 
Elizabete Sanches Rocha416 

 
Resumo 
Historicamente, a cultura nas Relações Internacionais é considerada pelas teorias hegemônicas da área algo 
ora meramente ornamental na orquestração entre os Estados-Nação, ora como um instrumento de troca 
eficiente nos contatos diplomáticos. O presente trabalho tem como um de seus objetivos expor esse 
imprescindível papel exercido pelo(s) olhar(es) da Antropologia ao abordar o fenômeno cultural, 
demonstrando o quanto essa perspectiva é fundamental para uma reinvenção  das Relações Internacionais. 

 
Palavras-chave: Relações Internacionais; Cultura; Antropologia. 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: interrogar, 
escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo o homem participa todo e com a 
sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, 
com as suas ações. Ele se põe todo na palavra, e esta palavra entra no tecido 
dialógico da existência humana, no simpósio universal”. 

Mikhail Bakhtin 

 

[...] é no universo da cultura que vamos encontrar os elementos estratégicos para 
entender o movimento das sociedades e para projetar novas utopias.”  

Gilberto Gil 
 

O presente trabalho não tem o objetivo de oferecer uma resposta conclusiva às 

inúmeras abordagens antropológicas e de áreas afins sobre o conceito de “cultura”. De 

acordo com os debates mais recentes – e possivelmente os mais antigos também – sobre o 

papel do etnógrafo diante de seu “objeto”, advindos da Antropologia, entre outras questões 

espinhosas que são sua consequência, tentar definir em termos absolutos o que, em si, pode 

ser visto – não só, mas também – como uma espécie de “objeto” de análise em constante 

movimentação, seria, no mínimo, uma operação inócua. Ademais, sem nenhuma utilidade 

para a discussão central no contexto deste artigo, que são justamente os usos e abusos que 

se fazem em nome de uma cultura, dessa cultura, daquela cultura, seja qual for o sentido 

atribuído ao conceito. Parece apropriado, já de início, trazer a reflexão de Geertz (2008, p. 

20) sobre o tema: 

 
 

                                                      
416

 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, UNESP, campus de Franca. Programa de Pós-graduação em 
Estudos Literários, da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de Araraquara. 
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A análise cultural é intrinsecamente incompleta e, o que é pior, quanto mais 
profunda, menos completa. É uma ciência estranha, cujas afirmativas mais 
marcantes são as que tem a base mais trêmula, na qual chegar a qualquer lugar 
com um assunto enfocado é intensificar a suspeita, a sua própria e a dos outros, de 
que você não o está encarando de maneira correta [...] Há uma série de caminhos 
para fugir a isso – transformar a cultura em folclore e colecioná-lo, transformá-la 
em traços e contá-los, transformá-la em instituições e classificá-las, transformá-la 
em estruturas e brincar com elas. Todavia, isso são fugas (grifo do autor). O fato é 
que comprometer-se com um conceito semiótico de cultura e uma abordagem 
interpretativa do seu estudo é comprometer-se com uma visão da afirmativa 
etnográfica como “essencialmente contestável” *...+ A antropologia *...+ é uma 
ciência cujo progresso é marcado menos por uma perfeição de consenso do que 
por um refinamento de debate. 

 

Como todo conceito, cultura pode se transformar em um signo sob rasura417 (HALL, 

2006, p. 49). Isso porque, a depender da comunidade discursiva418 que recebe e 

traduz/interpreta qualquer signo, ele pode ganhar significados os mais díspares entre si. 

Evidentemente que, do ponto de vista dos estudos linguísticos, qualquer signo sofre o 

mesmo fenômeno, em maior ou menor grau, considerando sua variação semântica ao longo 

do tempo e dos vários tipos de condições de produção e de recepção, levando em conta 

interesses político-ideológicos que determinam seus vários significados. Mas alguns 

conceitos – e não apenas signos linguísticos – por sua estratégica posição no contexto de 

determinados regimes de verdade419, acabam por ganhar uma significação ainda mais 

heterogênea e porosa. 

Este parece ser o caso do conceito de cultura. Portanto, está claro se tratar de uma 

reflexão capaz de gerar muitas polêmicas e profícuos debates. Mas nenhum campo 

investigativo poderia colocá-la – a cultura – num nível de suspensão e de apagamento tão 

agudo – ou como Jahn (2004) prefere chamar: de invisibilidade – quanto o fazem as teorias 

                                                      

417
 Para Hall (2006, p. 49 e 95), signos como multiculturalismo, multicultural, pós-colonialismo, pós-colonial, 

ocupam um lugar semântico tão oscilante no contexto político-ideológico pós Guerra Fria, servindo a diferentes 
projetos intelectuais e políticos, que estão “sob rasura”. Podemos falar desse aspecto oscilante também 
relativamente à cultura, quando percebemos que ela é muitas vezes subjugada na área de RI e manejada 
politicamente. 
418

 Aqui me refiro à comunidade discursiva nos termos de Linda Hutcheon (2000), para quem tais comunidades 
são dinâmicas em níveis espácio-temporais e atravessadas, necessariamente, pelas coerções de gênero, raça, 
etnia, orientação sexual, etc. (HUTCHEON, 2000. p. 137-138). 
419 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984.  
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predominantes e hegemônicas das Relações Internacionais420. Por isso, na esteira da 

afirmação de Geertz (2008) anteriormente citada, tentemos compreender minimamente o 

empenho em transformar a cultura em algo invisível nas RI, justamente pelo fato dela ser 

parte inextricavelmente constitutiva de todas as relações sociais – internacionais ou não. E 

para as RI não se trata de uma simples fuga (GEERTZ, 2008). É uma estratégia epistemológica 

e política de subjugação e de domínio do/a Outro/a. 

Para efeitos de síntese e de maior assertividade, – pois meu foco aqui não são as 

teorias de RI, tampouco os debates mais quentes sobre cultura dentro da Antropologia – 

delimito o principal contraponto teórico em oposição a um entendimento etnográfico – a 

partir dos pressupostos sistematizados por Franz Boas (CASTRO, 2004), ou seja, o relativismo 

cultural421 –, que nutre muitos debates acerca do entendimento deste conceito nas Relações 

Internacionais: trata-se das afirmações do cientista político, Samuel Huntington (1997). 

Nesse caso, como em muitos outros, o contraditório me auxiliará na argumentação. 

Sabe-se que, historicamente, a cultura nas Relações Internacionais é tratada e 

considerada – pelo menos em termos oficiais no bojo do chamado mainstream da área – 

como elemento ora meramente ornamental na orquestração entre os Estados-Nação, ora 

como um instrumento de troca eficiente nos contatos diplomáticos entre estes mesmos 

Estados e seus representantes institucionais. Esta última compreensão de cultura ganha 

grande difusão na chamada Diplomacia Cultural422, por exemplo. 

                                                      
420

 Doravante, apenas RI. 
421

 O relativismo cultural tem suas raízes nos estudos sistematizados na primeira metade do século XX, pelo 
antropólogo judeu teuto-estadunidense, Franz Boas, que concluiu, em suas várias incursões em campo, 
convivendo com diversos agrupamentos humanos (como os esquimós do Canadá, por exemplo), o que nos 
parece óbvio atualmente (ou deveria parecer): as verdades culturais são relativas aos acordos sociais de cada 
coletividade, não havendo, portanto, a possibilidade de se compreender a existência de um saber cultural 
superior a outro, pois todos eles são relativos ao referencial que os concebeu e os mantém. Tal perspectiva 
funda a chamada Antropologia Moderna e teve/tem um impacto político inquestionável, sobretudo no 
combate a formas de opressões calcadas em argumentos etnocêntricos, xenófobos e racistas. (CASTRO, 2004). 
422

Trata-se de um conceito que também guarda sua complexidade, mas resumida e objetivamente, podemos 

entender a Diplomacia Cultural, nos seguintes termos: “A diplomacia cultural *...+ vai muito além ao lograr 
objetivos culturais – uma tarefa em si mesma fundamental – facilita, por vias indiretas, a consecução de 
objetivos políticos, comerciais, econômicos e quaisquer outros a que a política externa de um país se 
proponha.” (RIBEIRO, 2011, p. 43). 
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Huntington (1997) escreve o primeiro artigo com sua abordagem acerca de cultura – 

que ele chamará, em termos gerais, bem opacos e nada etnográficos, de civilização – no ano 

de 1993, na Revista de Política Externa, Foreign Affairs. Já em 1996, a ideia acerca de cultura 

como geradora de conflitos em potencial é expandida no livro O choque de civilizações. E a 

recomposição da ordem mundial. Vale a pena, embora resumidamente, lembrar a divisão 

que o autor estabelece do mundo, em “civilizações”: 

1) Civilização chinesa, que inclui Coreia, Vietnã e Tibete; 

2) Civilização japonesa; 

3) Civilização hindu, que inclui países que tem como religião o hinduísmo (Índia e 

Nepal); 

4) Civilização budista, que abrange países asiáticos com o budismo como religião, 

incluindo Mongólia, Tailândia e Camboja. O Tibete também pode se incluído, segundo o 

autor, embora ele acredite que este pertença à civilização sínica ou chinesa, por motivos 

políticos; 

5) Civilização islâmica, muçulmana ou árabe, constituída por países que tem o Islã 

como religião e que falam a língua árabe. Localiza-se principalmente na península arábica e 

norte da África; 

6) Civilização ocidental, a maior das civilizações e que inclui os países da América 

(leia-se Estados Unidos) e da Europa Ocidental e outros países que tem o cristianismo como 

religião (África do Sul, Austrália e Nova Zelândia); 

7) Civilização latino-americana, que seria, segundo o autor, uma subdivisão da 

civilização ocidental (uma espécie de subcivilização), que inclui os países independentes da 

América Latina; 

8) Civilização ortodoxa, que contempla países que adotam a doutrina ortodoxa do 

cristianismo (Rússia e Leste Europeu); 

9) Civilização subsaariana, que é cristã e inclui os países ao sul do deserto do Saara. 

Como é possível perceber, há um critério duvidoso, entre o geopolítico e o 

econômico, que delineia a divisão e as fronteiras “civilizacionais” estabelecidas por 

Huntington (1997). Do que não se duvida é de seu deliberado teor estratégico, em defesa da 

hegemonia estadunidense. 

Depois do ataque às torres gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001, as ideias de 

Huntington (1997) ganharam nova força nos debates das Relações Internacionais – prestígio 
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que antes não havia se expandido, pois muito poucos se dedicavam a sequer olhar o 

fenômeno cultural como digno de investigação científica dentro da área. Como 

consequência imediata de tal inserção do debate, pelo viés do “choque de civilizações”, um 

temor maior diante do “diferente” ganhou espaço nas abordagens acadêmicas, dificultando 

qualquer tipo de reflexão que incluísse as contribuições dos Estudos Culturais e da 

Antropologia nesse campo do pensamento. Conforme a Filosofia Política que fundamenta 

predominantemente o pensamento da área de RI, a partir de Hobbes:  

 

[...] a Condição Humana [...] é a da Guerra de uns contra os outros [...] e não 
havendo algo que o homem possa lançar mão para ajudá-lo a preservar a própria 
vida contra os inimigos, todos têm direito a tudo, inclusive ao corpo alheio. (2000, 
p. 99).   

 

Como sabemos, assim se legitima, filosófica e epistemologicamente, o monopólio da 

violência assumido pelo Estado-Nação Moderno. Huntington (1997) segue claramente os 

passos hobbesianos em sua proposição sobre cultura. Em termos restritos de construção de 

identidades, o autor estabelece o marco da diferença como guia de exclusão para a definição 

do que (não) somos, a partir da clareza de quem é, de fato, o inimigo. Porque é preciso 

sempre, nessa epistemologia, haver o inimigo a ser eliminado: “Nós só sabemos quem 

somos quando sabemos quem não somos [...] quando sabemos contra quem estamos.” 

(HUNTINGTON, 1997, p. 20). 

Assim, em chave ontológico-epistemológica a partir da qual “odiar é humano”, 

Huntington (1997) – representante emblemático da epistemologia dominante na área, 

evidentemente – confere ao elemento cultural um papel de difusor de inimizades. 

Evidentemente, ao dividir o mundo em termos civilizacionais, há que se ter claro quem são 

os amigos e quem são os inimigos. Nesse caso, antes mesmo dos fatídicos acontecimentos 

envolvendo os ataques de 11 de setembro em Nova Iorque, o que o autor chamou de 

civilização muçulmana havia sido apontada como o grande perigo para os ocidentais, por 

motivos de recrudescimento cultural e civilizacional, e uma espécie de rejeição em adotar os 

costumes e as crenças dos países do Ocidente (leia-se, Estados Unidos), segundo o mesmo 

autor. 

Assim, um campo de estudos, com bases já bastante conservadoras historicamente, 

encontra respaldo em obras e autores que corroboram uma visão temerária sobre a cultura 
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e os estudos (inter)culturais de modo mais geral, conferindo uma descrença em quaisquer 

tentativas e expressões que ofereçam ao fenômeno cultural um valor de aproximação e não 

de cisão ou de embate conflituoso, beligerante e de dominação. Ainda para Huntington: 

 

[...] os inimigos são essenciais para os povos que estão buscando sua identidade e 
reinventando sua etnia e as inimizades que têm um potencial mais perigoso estão 
situadas cruzando as linhas de fronteira entre as principais civilizações. 
(HUNTINGTON, 1997, p.18). 

 

Por outro lado, uma visão mais (neo) liberal (em termos de teorias das RI), que 

entende a cultura em chave instrumental e pragmática, difundida principalmente pelo 

teórico Joseph Nye (2002), também encontra passagem muito aclamada nos debates da 

área científica em tela, especialmente por sua capacidade de fomentar uma compreensão 

institucional de aproximações que visam à quebra de fronteiras pelo uso da diplomacia, por 

exemplo. É nesse viés que cultura é transformada em uma espécie de artefato com utilidade 

política, o soft power, como elemento de sedução e de persuasão, com a finalidade de 

alcançar interesses políticos e econômicos. 

Assim foi que, no início dos anos de 1990, Nye (2002) publicou na Revista Foreign 

Policy sua percepção sobre o “poder brando” da cultura, expresso nos meios de 

comunicação de massa (como a CNN, por exemplo), presente no cinema (como em 

Hollywood) e nas artes de modo geral, manifesto em valores (como a democracia, a 

liberdade). Em seu livro, O paradoxo do poder americano, Nye (2002) expõe o poder que a 

cultura representa nas relações internacionais, não como mero adorno, mas como 

ferramenta política. A cultura como sedução e atração é mais aconselhável, segundo o 

estrategista, principalmente em tempos em que a opinião pública apresenta maior rejeição a 

soluções bélicas por parte dos Estados Unidos. O que importa destacar aqui são justamente 

as principais portas de entrada do fenômeno “cultura”, e suas interpretações, na área das 

teorias hegemônicas das Relações Internacionais. O entendimento de Nye (2002) sobre o 

conceito, como sabemos, é bastante celebrado neste campo científico. Nas palavras do 

autor: 

Se eu conseguir levá-lo a querer fazer o que eu quero, não precisarei obrigá-lo a 
fazer o que você não quer. Se os Estados Unidos representarem valores que os 
outros queiram adotar, a liderança nos custará menos. (NYE, 2002, p. 37). 
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Portanto, a partir de tais abordagens, podemos inferir que, historicamente, a cultura 

vem sendo tratada, deliberadamente, no campo de pesquisa e na prática das relações 

internacionais, ora como um ornamento, um adereço sem relevância e que não merece 

atenção, ora como motivo de cisão, ora como instrumento para se alcançar objetivos 

estratégico-políticos, a fim de conquistar ou de manter a hegemonia no cenário 

internacional e na disputa entre os Estados-Nação. O mais importante a se destacar é que 

todas essas formas de abordagem não são isentas ideológica e epistemologicamente, 

levando a resultados geopolíticos muito específicos.  

É relevante ressaltar, diante de tal quadro, que a cultura sempre foi, desde tempos 

remotos, da História Antiga até os dias atuais, parte integrante e integrada em qualquer 

caminho político e estratégico delineado pelos poderes decisórios423. Em outras palavras: 

 
Claro está que a vida cultural internacional não constitui propriamente um 
fenômeno recente, nem é uma invenção da era eletrônica. A maior parte das 
grandes culturas se formou por empréstimos de outras culturas, ou por troca. A 
influência de grandes filósofos, artistas e estadistas sempre atravessou fronteiras. 
A Atenas de Péricles, a Universidade Medieval, as artes, obras literárias e 
revoluções no campo do pensamento do século XIX constituem alguns dos 
exemplos desse universalismo – que pode até ter sido, em alguns casos, estimulado 
por príncipes e Igreja, mas que nem por isso terá deixado de ser espontâneo. 
(RIBEIRO, 2011, p.23). 

 

O que ocorre, como já mencionei, é um deliberado apagamento (JAHN, 2000) da 

relevância da cultura em termos políticos, porque ela, de fato, é componente capaz de 

desestabilizar epistemologicamente as bases do pensamento mais conservador da área de 

Relações Internacionais como ciência. Além disso, a cultura potencialmente traz 

possibilidades de união e de relativização de saberes e de verdades, proporcionando, assim, 

uma perspectiva nova no olhar de quem vê os grupos sociais não de maneira generalizada e 

estereotipada, mas de um modo mais específico, observando as idiossincrasias de cada 

população ou agrupamento social, muito além das fronteiras imaginárias forjadas pelos 

Estados-Nação Modernos. Vale aqui a sagaz comparação efetuada por Geertz: 

                                                      
423

 A título de ilustração, lançando mão de um exemplo advindo dos estudos teatrais, convém lembrar que 
“Gengis Khan promovia as artes, porque esperava que o contato com os principais artistas e intelectuais 
chineses lhe desse uma visão íntima das idéias e da mentalidade do povo conquistado. Porém, na China sob o 
domínio dos mongóis, como tantas vezes na sua história, o drama tornou-se um centro de resistência 
subterrânea.” (BERTHOLD, 2000, p. 61). 
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Os cientistas políticos tendem a funcionar em níveis bem acima desse matagal de 
caracterizações, distinções, particularidades e rotulações que compõem o mundo 
do “quem é o quê” das identidades coletivas; tendem a flutuar meditativamente 
sobre ele, como se estivessem num balão de Montgolfier – por medo de que 
descer venha a expô-los ao tipo de detalhes intermináveis e conflitantes que 
amiúde acabrunham os antropólogos; talvez porque o matagal lhes pareça meio 
repelente: emocional, estonteante, irracional, perigoso; ou talvez porque pareça 
irreal ou acidental, mero verniz, decoração e mistificação. Mas se o que de fato nos 
confronta é um mundo de dessemelhanças compactadas de maneiras diversas, e 
não de Estados nacionais inteiriços [...] não resta outra coisa senão tratarmos de 
examinar os casos [...] (2001, p. 197-198). 

 

Diante de tais reflexões, voltemos ao pensamento de Huntington (1997) para 

avaliarmos o utilitarismo e a conveniência de simplificar a questão cultural em termos de 

geração de conflitos. Aqui se faz extremamente importante ressaltar que a base do 

pensamento hegemônico das Relações Internacionais ainda trata o conceito de cultura em 

termos de “civilização” e “barbárie”, ignorando todos os estudos antropológicos realizados 

durante o último século e os Estudos Culturais de modo geral. Nesse sentido, afirmações 

como esta, a seguir, não poderiam ganhar espaço atualmente nas Ciências Humanas e 

Sociais sem gerar polêmica, mas ainda estão presentes nas Relações Internacionais de 

forma, até certo ponto, validada: 

 

Aqueles que têm uma herança cristã ocidental estão fazendo progresso na direção 
do desenvolvimento econômico e da política democrática. Nos países ortodoxos as 
perspectivas de desenvolvimento econômico e político são incertas. Nas repúblicas 
muçulmanas, as perspectivas são sombrias. (HUNTINGTON, 1997, p. 28). 

 

Portanto, esta seria a fronteira cultural mais comum, infelizmente, no campo das 

relações internacionais (como área de pesquisa e como práxis política). Ou seja: o/a Outro/a, 

o “diferente”, é primordialmente visto/a como um/a inimigo/a em potencial. Cultura como 

fronteira de cisão, de medo; cultura em uma perspectiva monológica, e não dialógica, para 

lembrarmos Bakhtin (2015), citado na epígrafe deste artigo. Cultura transformada em 

problema a ser resolvido, preferencialmente, de modo violento424, pois não podemos nos 

                                                      

424
 Não é incoerente, nessa perspectiva, o entendimento predominante nas Relações Internacionais, segundo o 

qual paz é simplesmente a ausência de guerra. Ou seja: o paradigma é a guerra, a violência. A paz, como a 
alteridade da guerra, não é entendida como um valor a ser construído, fortalecido, compreendido, possível e 
desejado. Os Estudos para a Paz contemporâneos acrescentam muito a esse debate, quando, por exemplo, 
colocam o conceito de paz como central, e não como mero/a Outro/a da guerra. E também quando salientam a 
importância de distinguir conflito de violência: os conflitos são parte inerente ao convívio social, mas não 
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esquecer do poder da máquina de guerra no planeta, um dos mais lucrativos (senão o mais) 

empreendimentos do capitalismo contemporâneo. Afinal, o Estado-Nação, soberanamente, 

detém o monopólio da violência, como já vimos anteriormente nas discussões teóricas 

apresentadas.  

A epistemologia que constitui e integra a formação dos Estados-Nação como nós os 

conhecemos modernamente, com suas claras delimitações territoriais, identidades 

nacionais, soberania, etc, é tributária dessa visão sobre o cultural. Para que as Relações 

Internacionais possam considerar o/a Outro/a como um/a parceiro/a em potencial – e não 

como um/a sempre inimigo/a iminente – é preciso ao menos relativizar esse olhar simplista 

e ideologicamente enviesado, pelo qual se condenam as diferenças e se subdivide o mundo 

em categorias humanas superiores e inferiores: os mais “civilizados” e os menos, os “cultos” 

e os “incultos”, os “desenvolvidos” e os “subdesenvolvidos” (ou para usar uma expressão 

mais politicamente correta: os que estão “em desenvolvimento”). 

E uma das maneiras de se desconstruir esse modo de compreensão cristalizado sobre 

cultura é lançando perspectivas antropológicas e advindas de outras áreas de investigação, 

como a Crítica Literária, a Linguística, a Filosofia, a História, a Sociologia, entre outras, pois 

elas agregam reflexões fundamentais para uma abordagem mais complexa e completa de tal 

tema tão sensível e delicado na área de Relações Internacionais. Parece-me, ademais, não 

haver dúvida sobre a necessidade sine qua non de se compreender a premissa sobre a qual 

se fundamentam os argumentos das teorias predominantes da área. Sem isso, mudam-se os 

conceitos, mas suas bases continuam calcadas sobre o mesmo chão epistemológico. Aliás, 

sobre esse aspecto, Jahn (2000) desenvolve um belo trabalho, demonstrando a aparente 

“novidade” trazida por teorias consideradas menos conservadoras nas RI, por incorporarem 

outros atores para além dos Estados-Nação nos debates da área. A autora, evidentemente, 

desmascara tal “frescor teórico” ao evidenciar a mesma base epistêmica em que se 

sustentam os debates, ou seja: o binarismo Estado de Natureza versus Estado-Nação 

Moderno. 

                                                                                                                                                                      

precisam, inescapavelmente, ser “resolvidos” por meio da violência. Novamente, a noção de dialogismo 
baktiniano nos auxilia nesse entendimento. A famosa frase de Clausewitz (1996), segundo a qual, “a guerra é a 
continuação da política por outros meios”, também sustenta esse modo de situar o cultural no campo das 
Relações Internacionais. 
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Lentamente, contudo, as novas direções das correntes de pensamento vão criando 

fissuras na concepção tão amplamente difundida e defendida acerca do não protagonismo 

da cultura na orquestração política internacional. Ainda assim, porém, é fato que tal debate 

encontra controvérsias muito instigantes – dentro e fora das RI – e, entre elas, há uma 

discussão relevante sobre o próprio conceito ou definição – se é que se permite usar este 

último termo – de cultura. Volker Depkat, por exemplo, expõe os impasses desta questão, 

em termos conceituais propriamente ditos: 

 

The definition of “culture” remains a controversial issue. The term itself is not only 
highly disputed and means different things to different people; it also has different 
conotations in different national frameworks. Curiosly, cultural studies experts 
have not been particularly interested in defining its objects. I want to sketch out 
two layers of the term and their analytical implications: first, culture as products of 
art; second, culture as systems of meaning that make sense out of the world in 
which people live. (2004, p. 178). 

 

Como se vê, não se trata de um conceito definido, mas antes de um conjunto de 

significações, por assim dizer, acerca do fenômeno cultural. Mas não se pode negar que, 

embora, segundo Depkat (2004), o ponto central para os especialistas nos Estudos Culturais 

não esteja na delimitação precisa do termo, contemporaneamente a já cansativa visão 

hegemônica das RI, segundo a qual a cultura poderia representar, na verdade, um grau de 

desenvolvimento ou de estagnação de grupos sociais, não encontra respaldo nem eco entre 

estudiosos/as provenientes das mais diversas áreas de especialização dentro das Ciências 

Humanas e Sociais: “*...+ deixou de ter sentido o legado categorial do século XIX, subsistente 

até hoje, da oposição entre cultura e barbárie” (MARTINS, 2007, p. 43). Cabe, portanto, 

marcar esta percepção – que se considera aqui como um indubitável avanço nas reflexões 

sobre este tema – ainda que não se esteja buscando o exato sentido de cultura, como já 

mencionei inicialmente. De algum modo, estou pensando em demarcar com clareza o que 

ela não é: em outras palavras, deve estar claro que cultura não expressa o nível de 

“desenvolvimento”425 de um povo. O que está em jogo aqui não é, aliás, apenas o 

                                                      
425

 Aqui não cabe discutir com profundidade este conceito central, mas apenas lembrar que ele compõe toda a 
agenda dos organismos internacionais e que está totalmente comprometido com o entendimento de cultura 
nos termos hegemônicos aqui colocados. Por exemplo, cultura, no bojo da UNESCO, está ligada, na prática de 
aprovações ou não de projetos e políticas culturais, ao seu desempenho e resultado em termos de 
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entendimento sobre cultura, mas, consequentemente, a abordagem conceitual atribuída a 

“desenvolvimento”426 também, como legado de uma corrente epistemológica positivista, a 

partir da qual haveria um ponto de partida original (Estado de Natureza) e um processo de 

evolução rumo ao desenvolvimento (Estado-Nação) democrático. É evidente que, ao 

questionarmos um signo tão central, os demais que compõem o mesmo campo discursivo 

nas Relações Internacionais também devem ser vistos com suspeita. Nesse mesmo caminho, 

é importante lembrar a condição cultural em tempos de fragmentação social. Ao final e ao 

cabo, a pergunta que se coloca parece ser outra. Não mais o questionamento acerca de qual 

seria a definição de cultura – que se poderia, com Geertz (2008), considerar como sendo 

uma rede de signos compartilhados; – mas o ponto principal residiria em como 

compreender o fenômeno cultural no contexto de um tempo cada vez mais efêmero e de 

um espaço cada vez mais delimitado pelas não fronteiras da informação instantânea, de “um 

mundo em pedaços”, usando as palavras do mesmo autor (GEERTZ, 2001, p. 191). Há 

indicadores, portanto, de que há muito mais a se discutir contemporaneamente sobre 

cultura do que se poderia pensar em termos tão-somente de delimitação conceitual. Ou 

melhor, aprimorando o argumento, é claro que a discussão conceitual jamais se encerra em 

si mesma: ela tem impactos epistemológicos e ontológicos. Mas, o que quero enfatizar é a 

relação entre o fenômeno cultural e a equação de poder nas relações internacionais 

(MARTINS, 2007).  Na realidade, talvez se esteja falando da impossibilidade mesma de uma 

rigorosa definição, no contexto atual: 

 

A visão da cultura, de uma cultura, desta cultura, como um consenso em torno de 
elementos fundamentais – concepções comuns, sentimentos comuns, valores 
comuns – parece muito pouco viável, diante de tamanha dispersão e 
desarticulação; são as falhas e fissuras que parecem demarcar a paisagem da 
identidade coletiva. Seja o que for que define a identidade no capitalismo sem 
fronteiras e na aldeia global, não se trata de acordos profundos sobre questões 
profundas, porém de algo mais parecido com a recorrência de divisões conhecidas, 
argumentos persistentes ou ameaças permanentes, e com a idéia de que, haja o 

                                                                                                                                                                      

desenvolvimento do país. Desnecessário lembrar que este “desenvolvimento” se alinha ao capitalismo e suas 
regras. 
426

 Claro está que o conceito de desenvolvimento se vincula ao entendimento epistemológico que admite a 
existência de povos (Estados-Nação) mais e menos avançados. O objetivo predominante e aclamado 
explicitamente na era da globalização é o de que todos os países, um dia, chegarão ao topo dessa pirâmide, 
seja ele qual for.  
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que mais houver, de algum modo é preciso manter a ordem da diferença. (GEERTZ, 
2001, p. 219). 

 

Se para Maquiavel (2006, p. 102), o príncipe deveria ser temido para bem governar, é 

legítimo repensar sobre o poder de um governante que não seja temido, mas amado. O 

mesmo princípio pode se aplicar às diferenças culturais. Elas não precisam ser – como se isso 

fosse algo estabelecido aprioristicamente – apenas meio de cisão, mas também de 

aproximação entre diferentes grupos sociais, malgrado suas inevitáveis particularidades e 

idiossincrasias. Tomar como natural o que é social e construído tem suas consequências. 

Assim como a noção de Estado de Natureza resultou de um processo de construção 

argumentativa ao longo dos séculos, de modo a atender à visão de mundo dos 

conquistadores, é preciso cuidar para que certas “verdades” acerca do diferente não sejam 

tomadas como algo posto. É útil lembrar, a esse respeito, o que afirma Jahn: 

 
It is the abstraction from empirical realities embodied in this ontological 
assumption of the state of nature, its use as a purely theoretical and logical device, 
which hides the fact that its validity was based on a concrete empirical reality. Only 
when we trace the concept back to its historical origins can we uncover its meaning 
and dismantle its claim. For what we find there is that the assumption of a 
universal state of nature identified with reason and morality was not derived from 
empirical evidence; on the contrary, it was a culturally peculiar concept derived 
from religious belief, and only subsequently read back into Ameridian societies.  
(2004, p. 31). 
 

Para a autora, o poder da cultura reside justamente no fato de ser perfeitamente 

possível se construírem conceitos aceitos e validados ao longo do tempo com a capacidade 

de se criar uma verdade dada e quase dogmática acerca do tema. No caso específico da 

noção de Estado de Natureza, não há dúvida de que tal construção serviu e vem servindo a 

um paradigma de pensamento estabelecido e que deseja manter sua hegemonia: “Whether 

and how human beings use their ‘knowledge’ about the world depends on a political and 

moral decision, which is in no way dictated by de ‘facts’ themselves.” (JAHN, 2004, p. 36).  

Com a capacidade de construção e consolidação de ideias e conceitos, as formações 

culturais também guardam o poder de forjar identidades, conforme os interesses que 

estejam em jogo. É no mínimo instigante pensar nas razões que levaram a equação 

cultura/poder a ocupar um exíguo espaço na agenda das Relações Internacionais, se for 

considerado com clareza e sem mistificações o alcance de ações culturais das mais diversas 

formas ao longo da História. Segundo Depkat (2004), não há como negar o papel exercido 
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pela cultura no debate acerca do imperialismo estadunidense427, por exemplo. O autor 

salienta a relevância explícita que, contemporaneamente, é dada ao tema, apesar de este 

ter sido um assunto velado até muito recentemente, embora colocado em prática na política 

externa, com eficiência, tendo em vista o alcance do American way of life, particularmente a 

partir de 1945, no imediato pós-guerra:  

 

Defining culture as product of art in the broadest sense can lead to debates about 
cultural imperialism and the attempts of one nation to impose its cultural goods as 
well as its ideology and way of life on another country. This becomes particularly 
obvious in the numerous studies on the role of U.S. cultural diplomacy after 1945 
and its effect on the minds of people abroad. Scholars writing in the early postwar 
period deplored the absence of an aggressive U.S. cultural foreign policy. But more 
recent studies have retraced a deliberate effort on the part of American 
policymakers to spread American culture in Europe to secure the American 
influence, manipulate consumers abroad, and expand the national market. 
(DEPKAT, 2004, p. 178-179). 

 

Claro está o riquíssimo debate que nos proporciona a abordagem cultural, tanto se 

nos arriscamos a definir, quanto se nos dedicamos a compreender seu alcance como 

expressão das relações sociais – nacionais e internacionais. Em nome de uma clareza na 

exposição dos argumentos, estabelecerei um modo predominante de entendimento acerca 

do conceito em tela. Sem prejuízo das demais maneiras de refletir sobre cultura, para Geertz 

(2008), por exemplo, a cultura não está na mente, está no partilhar, ocupa um lugar entre 

seus intérpretes que, o tempo todo, estão dando vida aos signos e símbolos culturais, 

sempre dinâmicos e mutáveis. Nas palavras do antropólogo estadunidense:  

 

                                                      
427

 Oportunamente, vale lembrar o que está se desenrolando em termos de política internacional, nesse 
momento de término de escrita deste artigo. Os Estados Unidos assassinaram o estrategista número 1 do Irã, 
Quassem Soleimani, chamado de monstro e de terrorista pelo Presidente Donald Trump, de modo a criar todas 
as possibilidades funestas de novos e sangrentos conflitos que não se restringem ao Oriente Médio. Trata-se de 
um dos momentos mais delicados em termos de relações internacionais pelos quais o mundo já passou nas 
últimas décadas. Infelizmente, o que se tem argumentado no bojo deste artigo nunca foi tão atual. No espectro 
deste debate, há outro viés pelo qual cultura pode ser abordada: o de patrimônio mundial. Os Estados Unidos 
ameaçaram bombardear lugares históricos do Irã, no contexto do desenrolar dos acontecimentos depois do 
assassinato do general iraniano. Não é o caso neste artigo, mas é sabido que tais símbolos culturais materiais (e 
imateriais) não podem ser atacados: trata-se de crime de guerra. A ONU, na Convenção de Haia, em 1954, 
assim determinou, com a assinatura de mais de cento e cinquenta países, incluindo os Estados Unidos. Não 
deixa de ser interessante notar como o patrimônio cultural neste exemplo é utilizado como ameaça, uma vez 
que, ao destruí-lo, também se atinge o coração de milênios de cultura persa, uma das principais bases 
identitárias da cultura iraniana.  
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Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, 
ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem 
ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. (GEERTZ,2008, p. 
10).  

 

O fenômeno cultural tem o potencial de criar laços e uniões dialógicas entre 

diferentes sujeitos, traçando novas linhas de inclusão e de pertencimento. Em outras 

palavras, além de argumentar epistemologicamente sobre a abordagem do fenômeno 

cultural como algo constitutivo das relações internacionais, aqui entendidas tanto como 

campo investigativo quanto como prática social, é preciso demonstrar que pela cultura – em 

suas variadas expressões – também se pode criar novos tipos de laços, não necessariamente 

de domínio, de sedução alienante ou de conquista exploratória, mas de aproximação 

solidária, tendo em vista um bem comum aos grupos envolvidos. Por meio da cultura, é 

possível criar ambientes menos xenófobos, injustos ou hostis. É importante salientar, porém, 

que não se trata de lidar com o conceito como se este fosse uma autonomia, uma entidade 

em si mesma: como vimos, a cultura é fluida, porosa, e a percepção que temos dela depende 

de como a apreendamos teoricamente e pela experiência social. Daí sua inestimável riqueza. 

Daí, também, a dificuldade em nomeá-la. Tudo isso depende da base ideológica e, é claro, 

política que toma o conceito para si. Daí, inevitavelmente, se infere a inextricável vinculação 

entre cultura e poder. 

Priorizei essa visão sobre cultura neste trabalho, reconhecendo, porém, que, como 

acontece em todo ato de nomeação, algo é castrado ao delimitar as fronteiras dos sentidos. 

Um exemplo disso está na compreensão dada por Geertz (2008), como se observa acima, 

segundo a qual “cultura não é um poder” em si mesmo, mas um contexto. Concordo com 

essa perspectiva, pois a cultura está, sobretudo, nas relações. No entanto, é importante 

destacar a mobilização estratégico-política efetivada por meio da cultura e também 

“usando” a cultura  como soft power, por exemplo, para fins de dominação política. 

Poderíamos dizer que a cultura, compreendida como um fenômeno contextual, 

escorregadio, integrante de toda a presença e experiência social, seria algo indomável, por 

princípio. Contudo, ela é materializada, moldada, por assim dizer, de uma forma tácita, sutil, 

silenciosa e extremamente eficaz. E é apagada na sequência. Transformada em algo 

absolutamente periférico, epidérmico, desimportante. Este tem sido o procedimento 
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estratégico operado a partir da “cultura”, desde tempos imemoriais, no universo das 

relações internacionais (como prática). Nesse sentido, quando a disciplina é criada, na 

primeira metade do século XX, ela traz sua base empírica calcada em milênios de domínios 

de Uns/Umas sobre Outros/as, gerando uma epistemologia capaz de justificar a sua prática 

milenar. Nesse aspecto, não resta a menor dúvida: nas RI, cultura é poder.  
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DE OLHO NA GESTÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE NOS 
MODOS DE PRATICAR E ESTENDER CONHECIMENTO 

 
Rita Brito428  

 
Resumo 
Aqui se discute o projeto De Olho na Gestão: uma vivência socioantropológica pelas linhas da extensão, na 
UNEB –Campus XIX. A feitura é processual, com interação do ensino, a extensão e a pesquisa, e de modo 
interdisciplinar. Trabalha conhecimento como “desenvolvimento de habilidades”, através de práticas 
socioespaciais de associação-dissociação na pegada de um saber, crítico e atento às solicitações do mundo da 
vida. E traz para a reflexão alguns resultados do saber que se estende e se renova no dinamismo desta 
experiência. 

 
Palavras-chave: Conhecimento; Habilidades; Gestão; Interação; Ixperiência. 

 

1 Introdução: ideias, caminhos e questões 

A cada semestre convivo com a inquietação impertinente em praticar ensino, 

pesquisa e extensão com interação, visando a formação do educando e a produção do 

conhecimento de modo contextualizado. Se perguntarmos a cada um de nós em que 

consiste a prática universitária, a resposta imediata é de que se compõe no tripé: ensino, 

pesquisa e extensão inclusive, assim está posto nas diretrizes institucionais. Contudo, 

dinamizar este pressuposto é o desafio. 

Aceito que esta inquietação desafia e alimenta nosso otimismo, na perspectiva da 

abertura e possibilidades de lidar com o conhecimento, até porque, são tantos os caminhos 

interpretativos, quantas forem as lógicas de entendimento e suas possibilidades 

operacionais, nos contextos das experiências que, por sua vez, acontecem com tempos 

lentos e tempos fortes, envolvendo situações de previsibilidade e imprevisibilidade o que 

exige atenção e criticidade diante da multiplicidade de situações, em constante significação 

e ressignificação..  

Isto posto, acato como válida a definição de conhecimento, tomada de empréstimo a 

Ingold (2010), para quem, conhecimento é “desenvolvimento de habilidades” (2010, p.7), 

um “processo complexo” (2015, p.235), conforme o autor, que se realiza como “processo da 

vida das pessoas no mundo, onde compreender e recordar não acontece como acesso a uma 

estrutura complexa, mas como desdobramento de um processo complexo, ‘acontecendo 

                                                      
428
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continuamente’”(2015, p-234-235). O autor argumenta ser através de um “processo de 

habilitação (enskilment)” e “não de enculturação” que “cada geração alcança e ultrapassa a 

sabedoria de suas predecessoras” (INGOLD 2010, p.7). 

Nos seus próprios argumentos, habilitação é um processo de desenvolvimento 

interligado ao crescimento de conhecimento humano, assim, a contribuição que cada 

geração dá à seguinte não é um suprimento acumulado de representações, mas uma 

educação da atenção. Visto desta maneira, conhecimento é algo que tomamos de 

empréstimo a nossos antecessores e procedemos à permanente ressignificação a partir de 

um engajamento corporal ativo em contextos de práticas.   

Deste ponto, me apoio em Correia (1995) para resgatar a força do espaço na 

configuração das mudanças e transformações. Correia nos diz que, esses processos são 

constituídos por “práticas espaciais”, “um conjunto de ações espacialmente localizadas que 

impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o 

em suas formas e interações espaciais” (1995, p.35).   

Vou denominá-las práticas socioespaciais de associação-dissociação. E sugerir que, 

para os termos desta nossa experiência de ensino, extensão, envolvendo a pesquisa, as 

práticas socioespaciais de associação-dissociação acontecem valorizando e sedimentando a 

produção de um saber contextualizado, crítico e atento às solicitações de um processo da 

vida das pessoas no mundo. Assim posto, estas práticas nos permitem dialogar reafirmando 

nossa concordância em compreender que “conhecimento consiste em primeiro lugar em 

habilidades, e que todo ser humano é um centro de percepção e agência em um campo de 

prática” (INGOLD, 2010, p.7).  

Doravante, vamos focar a narrativa no relato da experiência do Projeto de extensão 

De Olho na Gestão: uma vivência socioantropológica da cidade pelas linhas da extensão, nos 

termos em que o praticamos na UNEB-Campus XIX (Camaçari-BA).  

 

2 De olho na gestão: uma vivência socioantropológica da cidade pelas linhas da extensão 

O Projeto é uma experiência que teve origem nas atividades práticas de ensino, da 

disciplina de políticas públicas, em 2016, na proposição de criação de um blog. O foco é a 

cidade e os que nela vivem (priorizando Camaçari). A malha são as práticas socioespaciais de 

associação-dissociação no tempo que se move, com suas devidas temporalidades na 

dinâmica que aproxima e distancia o global e o local, configurando o lugar. 
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 É fato que, muitos destes conteúdos já vinham sendo praticados de modo 

fragmentado, nas nossas vivências com ensino, extensão ou pesquisa. Ademais, a cada 

semestre, iniciamos as aulas possibilitando a indicação e debate coletivo sobre fatos e 

versões que, após selecionados, dinamizam os trabalhos da disciplina, almejando lidar com 

teoria e prática num exercício que sempre aproxime a academia ao mundo da vida. Assim 

tem sido em Antropologia Jurídica, Políticas Públicas, Sociologia Organizacional e Direito e 

Sociedade, para citar os períodos pretéritos mais recentes. 

Nestes contextos de ensino aprendizado, a temática, objeto de operacionalização é 

selecionada a partir de como os fenômenos se mostram para nós, e a partir desta condição 

seguir o percurso da observação, conhecimento e descrição. Embora os relatos de alguns 

quanto ao desenvolvimento de certas habilidades e/ou retomada de alguns temas e práticas 

ressignificadas em trabalhos de TCC, participação em encontros entre outros, eu ficava com 

a sensação de que muito do esforço parecia se perder no caminho. 

Eu me perguntava: o que fazer para que as experiências de ensino, extensão e 

pesquisa continuassem, efetivamente, integradas, ao mesmo tempo, garantindo a liberdade 

dos atores de quererem e/ou poderem estar e continuar, ou não, em imersão após a 

finalização das atividades obrigatórias da disciplina? Era preciso enfrentar o desafio, admitir 

a tensão e experimentar. Queremos com este relato possibilitar a reflexão desta 

experimentação. 

 

2.1 A experiência de 2016: construindo conhecimento como crescimento à medida que 

avançamos 

Em 2016, durante o processo de apresentação e debate do programa da disciplina 

Políticas Públicas, após informado os conteúdos mais gerais, coloquei em discussão o que e 

como desenvolver as atividades associando teoria e práticas, procurando desenvolver 

habilidades, para identificar um caso de relevância sobre o qual se debruçasse o nosso fazer 

envolvendo percepção, informação, conhecimento e descrição.  

Acordamos para, naquele semestre, no primeiro mês, a cada encontro semanal 

previsto na carga horária da disciplina, utilizar metade do tempo com aula expositiva 

dialogada e a outra metade com discussão, definição, e planejamento em processo, a partir 

das atividades práticas; também definimos pela conformação de equipes, cujos membros 
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eles escolheriam sem a minha interferência. Nos meses subsequentes, a experiência em 

processo indicando os modos práticos no trato do tema escolhido.  

As práticas em sala envolveriam a todos, as ações extraclasse seriam divididas por 

equipes, relatadas e debatidas, a sala funcionaria como uma espécie de laboratório, aulas 

teóricas e práticas continuariam acontecendo, mas a metodologia sofreria uma 

flexibilização, a saber:   

- teoria e prática devem estar imbricadas. A referência sempre presente na ação deve 

ser: primeiro, estar atento para a maneira como as coisas se apresentavam para nós; 

segundo, compreender que ideias, caminhos e questões ocorrem de modo associado, 

enquanto constitutivos do movimento de perceber, mapear e descrever o fenômeno; 

terceiro, considerar a previsibilidade e imprevisibilidade como integrante da ação, 

independente da ênfase. Neste dinamismo coexiste a dialética entre a intencionalidade, 

abertura e possibilidade de alcance dos resultados. 

O desafio foi aceito. Nos primeiros dias, entusiasmo e perplexidade se fizeram 

presentes como irmãos siameses. O primeiro desafio foi definir a temática para o exercício 

da experiência. Debates intensos envolveram o processo, a escolha recaiu sobre a 

apreciação das propostas de políticas públicas apresentadas nos programas dos candidatos a 

prefeito de Camaçari, e subsequente recorte temático e socioespacial para acompanhar a 

prática dos agentes (políticos, econômicos e sociais), enquanto poder local na gestão da 

cidade. 

Para dar sequência em 2017 à intenção de associar pesquisa, ensino e extensão, 

acordamos que eu elaborasse um projeto de extensão, aberto a participação de quem viesse 

a se inscrever. Os praticantes do projeto de extensão a ser executado em 2017 

desenvolveriam habilidades tomando de empréstimo os conhecimentos aos antecessores 

(grupo de 2016), com ressignificação. 

As aulas subsequentes passaram a funcionar como uma espécie de observatório para 

gerar a proposta. O monitor de ensino sugeriu a produção de um blog. A ideia foi aceita. Nos 

interessava lidar com a problemática da cidade, mas precisamente, viver e sentir a cidade, e 

para os que nela vivem, articulando a universidade e o bairro a partir de estudantes de 

escolas públicas do Município. Neste sentido, o blog se mostrava uma ferramenta 

importante para abrir um canal de informação e reflexão sobre a gestão municipal, no que 

diz respeito às políticas públicas. 
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Vencida esta etapa, os próximos encontros teriam como objetivo a elaboração do 

Projeto Piloto do blog, desde a definição de nome, ao levantamento de informação, 

acompanhamento e reflexão do nosso fazer processual. 

A escolha do nome envolveu um debate intenso, era preciso comunicar com clareza a 

nossa intencionalidade. Entre as várias conjecturas eu sugeri que o nome fosse de olho na 

gestão. A sugestão foi aceita. Seguindo em frente, cada equipe, (do total de quatro), 

escolheu um candidato dentre os quatro pleiteantes ao cargo de prefeito e partiu em busca 

das informações sobre suas propostas para a gestão da cidade, utilizando como fonte desde 

o registro no Tribunal, a contatos com responsáveis pelas campanhas. 

Os materiais da observação eram trazidos para sala de aula (observatório), discutia-

se o achado e percebido, atentando para as assertivas, ambiguidades, contradições e 

contingências entre o discurso e o programa, por vezes, ausência deste, curiosamente, as 

informações cotejadas evidenciaram que pouco havia de programa e muito de propaganda 

eleitoral. 

Embora as coisas estivessem acontecendo, parecia haver um conflito latente 

impedindo o trabalho avançar, ou permitindo um acontecer com muita lentidão. Era preciso 

trazer o assunto para discussão. Eu me antecipei, declarando supor que algo parecia estar 

sendo ocultado na discussão, mas também sustentei que entendia a dificuldade em lidar 

com um trabalho desta natureza em vésperas de eleição, já que havia sempre o receio de 

ocorrer instrumentalização. 

A meu ver, era preciso considerar esta contingência, como elemento possível de se 

fazer presente nas práticas socioespaciais de associação-dissociação vividas no projeto, 

deveríamos estar atentos, mas ciente da impossibilidade de controle. No entanto, o que 

precisava estar claro e pactuado era o foco da proposta: uma atividade acadêmica na 

perspectiva da educação para a cidadania. 

A colocação franca e direta facilitou a abertura. Alguns alunos revelaram a 

desconfiança de que viesse a ocorrer certa apropriação “eleitoreira”, por colegas engajados 

em campanhas. A explicitação do conflito possibilitou sanar certas dúvidas e desconfianças e 

garantiu a discussão sobre direitos individuas e coletivos, cuidado, autonomia e atuação 

responsável, com retomada do foco na perspectiva de desenvolvimento de habilidades 

sendo no mundo com o outro. 
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A partir de então, os trabalhos avançaram processualmente com a imersão na 

“feitura” do projeto preliminar do Blog De Olho na Gestão enquanto uma prática coletiva 

onde todos viviam a experiência com imersão, princípio responsabilidade e garantia de 

individualidade.  

A experiência culminou em um seminário interno da disciplina Políticas Públicas, 

proporcionando a reflexão crítica do trajeto e das atividades teórico-práticas, bem como, do 

alcance de resultados, tendo em vista o programado e realizado para o semestre, de acordo 

com a carga horária e ementa da disciplina, cabendo-me ratificar o compromisso em dar 

continuidade à experiência via projeto de extensão. Assim nasceu o projeto de extensão De 

Olho na Gestão. 

 

2.2 De olho na gestão: da prática que se estende pela extensão, ao ensino teórico-prático, 

e pesquisa que alimenta e é alimentado pelo projeto de extensão 

Em 2017, dando consequência ao compromisso, nas férias escrevi o projeto de 

extensão -De olho na gestão: uma vivência socioantropológica da cidade pelas linhas da 

extensão e o cadastrei no SIP-uneb.br. Em termos gerais, sua visada é promover um 

processo de interação entre a universidade e o público externo, cuja ação dialogada 

possibilite a inserção e acompanhamento da gestão de políticas públicas e sociais no 

município de Camaçari, e entorno mais próximo, conforme área de abrangência da UNEB- 

Campus XIX, focada na educação para a cidadania e princípio responsabilidade tendo em 

vista o direito a cidade, e pelos que nela vivem.  

Em termos específicos a prioridade era desenvolver o blog De Olho na Gestão; 

contribuir com a reflexão crítica e exercício da cidadania como mecanismo de inclusão 

social; desenvolver abordagens e diálogos capazes de informar sobre a problemática e 

soluções focada no direito de viver e sentir a cidade, seus horizontes e possibilidades.  

Se estes se configuraram em nossos objetivos, a justificativa se colocou na 

necessidade do estudante exercitar a prática treinando o corpo, para o entendimento sobre 

o movimento da cidade, quem pode e o que pode ser feito, atento à necessidade de fazer 

valer a perspectiva do ser sobre o ter.   

Lançada a inscrição para seleção a uma bolsa de monitoria de extensão, nos 

surpreendemos com a aceitação, foram dez os candidatos inscritos, nove dos quais 

declararam no processo de seleção o interesse em fazer parte do projeto como voluntário, 
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caso não fosse o selecionado com a bolsa remunerada. Curiosamente, apenas um não tinha 

vivido uma experiência anterior comigo, fosse cursando disciplina, ou em alguma atividade 

acadêmica. Cinco dos inscritos continuaram no projeto, dois deles também como alunos na 

turma de antropologia jurídica. Os quatro que se afastaram, o fizeram pela necessidade de 

recorrer a um estágio remunerado fora da instituição.  

Nesse contexto, tomo de empréstimo a Ingold (2015; 2007) o argumento de que:  o 

movimento das linhas da vida que partem num caminhar, seguem dando suas voltas, 

conformando feixes, com suas pontas sempre soltas seguindo a trilha do que está 

acontecendo. No caso do projeto de Olho na Gestão o mover-se envolve tempos lentos e 

tempos fortes, mas sempre acontecendo. Deste ponto retomo a continuidade do 

conhecimento como desenvolvimento de habilidades dando sequência ao relato.  

 

3 Destacando alguns resultados até o momento 

Ao longo do período o Projeto de Extensão concentrou-se em atividades internas, 

mantendo reuniões semanais de estudo teórico; planejamento e execução de atividade; e 

articulação com o ensino. No dinamismo da prática socioespacial, que denomino de 

associação-dissociação, o projeto interagiu e gerou subsídios para as atividades de ensino e 

destas também colheu elementos de aprendizagem. E, iniciou o movimento de interação 

com a comunidade externa à UNEB. Assim, faz sentido destacar algumas ações, elas não 

totalizam a prática do projeto, contudo, nos faz supor que a descrição permitirá ao leitor 

melhor se informar e conjecturar sobre os modos como a experiência vem sendo praticada.  

 

3.1 Visitando autores, subsidiando o fazer 

Como subsídio teórico à prática extensionista, já visitamos vários autores com 

resgate de alguns conceitos e temas. De modo mais fundante, fez-se a discussão sobre 

Espaço em Santos (1992); Espaço e cidade em Brito Santos (2000), Tessituras, linhas e nós; 

Conhecimento e caminhos da vida, em Ingold (2011; 2010; 2005), Percepção em Merleau-

Ponty (2006), e Rabelo (2012), Educação e Aprendizado em Rabelo, Brito Santos (2011). 

Obedecendo o planejamento, semanalmente os monitores se responsabilizam pela 

leitura do texto, previamente selecionado, resumindo, e apresentado por um dos 

integrantes, seguido do debate teórico-conceitual interpretativo envolvendo a todos. Na 
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interação com ensino, alguns textos são incorporados às atividades programáticas 

disciplinares. 

Faz sentido um breve relato do trabalho de antropologia visual realizado com a turma 

de Antropologia Jurídica (2017.1), no centro da cidade de Camaçari.  envolvendo também 

monitores do projeto de extensão. Trabalhamos com a noção de tessitura, linhas e nós 

(Ingold 2015, 2007), estabelecendo um traçado por onde seguem as linhas da vida que se 

enfeixam nos nós e seguem num caminhar sempre abertas ao horizonte, com significação e 

ressignificação das espacialidades. 

No primeiro nó - Praça Abrantes organizamos a dinâmica e roteiro que deu sequência 

às/ nas linhas (caminhando nas ruas) enfeixando-se em nós, e continuando as trilhas (pelas 

ruas). A cada novo nó havia uma parada, a saber: Pça Abrantes – Centro de Abastecimento – 

Estação Rodoviária, outros, até o - Centro Administrativo Municipal (último nó). 

Interligando regiões, articulando e conformando lugares, a equipe realizou a 

peregrinação pelo centro da cidade de Camaçari. Ao longo da peregrinação pelas linhas e 

nós, cada equipe realizou, simultaneamente, tomadas fotográficas, áudio visual e 

apontamentos escritos sobre aspectos da cidade e para os que nela vivem.  A fase seguinte 

consistiu em cada equipe sistematizar o percebido. Os resultados foram apresentados em 

forma de comunicação áudio visual, no seminário interno de conclusão da disciplina, em 20 

de julho de 2017. 

Nesta dinâmica do conhecer conferiam sentido ao experenciado, e assim, as práticas 

sociais de associação-dissociação, situadas no tempo, articulando tempos, foram significadas 

e ressignificadas, na pegada de viver e sentir a cidade e para os que nela vivem. Vou 

considerar o conjunto de práticas até agora como redescoberta orientada”. 

Definição que tomo de empréstimo a Tim Ingold (2010, p.10). O seminário 

proporcionou a identificação de várias possibilidades e horizontes, críticas e sugestões para 

trabalhar conhecimento como desenvolvimento de habilidades em contextos de práticas, 

cujo dinamismo da agência permite redescobertas sobre a cidade e os que nela vivem. 

O projeto de extensão De Olho na Gestão prosseguiu nesta “redescoberta orientada” 

e ainda no período fez um balanço crítico das etapas previstas, executadas, e da 

programação preliminar na visada de perspectivas/possibilidades de operacionalização. 

As reuniões permanentes, o blog e a realização do seminário final aberto, foram 

identificados como atividades com posição de centralidade, já a atividade com alunos de 
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escola pública e a visita a um quilombo assistido pela UPT- Universidade Para Todos ocupou 

a lateralidade. Assim, o seminário e o blog serão abordados como subtópicos específicos. 

Contudo, estar na lateralidade não significa deixar de ser e estar acontecendo.      

 

3.2 A construção do I Encontro de Olho na Gestão 

A produção e realização do Encontro e avaliação subsequente legitimaram a 

metodologia em construção. O encontro foi um marco no processo de desenvolvimento do 

projeto, haja vista o interesse e repercussão. Seu ponto central foram as conferências e o 

lançamento do blog em fase piloto. Destaco como pontos para reflexão:  

I – A produção do evento foi totalmente feita pelos integrantes do projeto de 

extensão, sob minha coordenação, desde o site; arte visual (banners, camisas, folders, entre 

outros) e ação de divulgação, inscrição, coordenação e infraestrutura do vento em si (ver fig. 

1); 

II- Houve uma grande receptividade dos alunos do Campus (mais de cem inscritos dos 

cursos de Direito e Contábeis) participando regularmente do Encontro; 

III- Os integrantes das mesas de conferência (palestrantes e coordenadores) são 

todos professores dos cursos ofertados no Campus XIX (Direito e/ou Contábeis) e estão 

debruçados no ensino, pesquisa e/ou extensão (ver fig. 1); 
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Fig 1 – 1
0 

Encontro de Olho na Gestão 
 

 

Fonte: Projeto de Olho na Gestão. Elaboração, Isis Lima, Arapiraca, Luana Brêda e Gabriela Leite (monitoras). Rita Brito 
(coord.) Nov2017 

 

IV- O lançamento do blog de olho na gestão, durante o Encontro legitimou-o no 

Campus.  

Na avaliação interna o coletivo considerou o I Encontro como um momento de 

culminância de um período. Agora o processo apontava para a reorientação da programação 

garantindo os objetivos, mas também ficou claro que já passaria a compor nosso horizonte a 

edição do segundo Encontro, com periodicidade e conteúdo a se definir posteriormente. A 

priori, anualmente no primeiro semestre a nossa imersão prioritária é interna, no segundo 

semestre a rotina interna se mantém, mas a prática, prioritariamente, deve se estender.  

 

3.3 O momento presente 

No momento presente, o projeto segue as linhas da vida, com as práticas 

socioespaciais de associação-dissociação e redescobertas orientadas, marcadas pela 

continuidade com inovações, e pela redefinição de algumas atividades.  
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A rotina de estudo, planejamento e produção se mantém, e permite examinar como 

o Projeto de Extensão vem enfeixando a experiência na sequência das atividades. O fazer 

foge à lógica da determinação, para aceitar que na previsibilidade também está presente a 

imprevisibilidade e reorientação, com ressignificação. Nesta perspectiva de abertura e 

possibilidades, cabe destacar: 

- a experiência teórico-prática que se articula entre extensão e ensino se mantém 

focada em modos práticos, mas também avançando subsídios para instituir o projeto de 

pesquisa, ainda em 2020.  Nesta previsibilidade reside a expectativa de enfeixar a 

experiência do Projeto de Olho na Gestão nas suas três dimensões articuladas: ensino, 

pesquisa e extensão, focado na temática sobre viver e sentir a cidade, onde o fazer 

conhecimento é assentado no mundo da vida; 

- consolidação da parceria com o professor Sérgio Henrique. Nossos diálogos 

vagueiros sobre gestão, ensino, pesquisa e extensão, políticas públicas  e sociais, que já 

perpassam algum tempo, se intensificaram após o 10 Encontro De Olho na Gestão, 

consolidando-se no semestre (2018.2). 

No curto prazo, eu e professor Sérgio passamos a reunir em conjunto os munitores 

dos nossos projetos: De Olho na Gestão e, Contabilidade Cidadã, respectivamente, Profa Rita 

Brito e Professor Sérgio Henrique Conceição. A partir destes encontros foi elaborado  o 

planejamento preliminar com respectivo calendário para o semestre, e dado início à 

execução das ações-atividades. Estas atividades contemplam estudo e  sistematização de 

textos; treinamento para consulta e utilização de portais e periódicos visando alimentar o 

referencial metodológico-conceitual e o planejamento/acompanhamento das atividades 

programadas para dentro e para fora. 

Em 2019 mantivemos este movimento de interação e avançamos oficialmente na 

institucionalização da parceria, eu passei a integrar a execução do projeto Contabilidade 

Cidadã e Professor Sérgio H. Conceição passou a integrar  a execução do projeto De Olho na 

Gestão. 

Neste contexto, o blog, se coloca para nós como um instrumento fundamental. Como 

já descrito anteriormente, sua construção preliminar data de 2016. A partir de um tempo 

percebemos a necessidade de dar uma pausa na sua alimentação para calibrá-lo. No 

segundo semestre de 2018, realizamos uma oficina, ministrada pelo Prof.  Raulino Júnior 
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que, gentilmente, aceitou nosso pedido de colaboração para nos treinar  na linguagem da 

ferramenta. 

Na perspectiva atual o blog mantém sua finalidade com ressignificação tanto na 

pespectiva interdisciplinar, quanto institucional. Para tanto, algumas ações em curso estão 

sendo viabilizadas para seu relançamento no início do semestre em 2020. A primeira delas 

foi abriga-lo no domínio do site oficial da Universidade – UNEB. O nome permanece o 

mesmo, mas a coordenação passa agora a ser exercida por mim e e professor Sérgio. 

Neste processo, já redefinimos o layout, e estamos concentrando esforços no sentido 

de garantir o processo de informação, comunicação e educação para a cidadania, conforme 

as diretrizes que estão postas no projeto . Mas ele é aberto ao diálogo, e comunicação do 

que está sendo praticado por outros colegas e outros agentes, dada à relevancia científico 

e/ou social.  Acreditamos que estas interações possibilitam alargar e flexibilizar a prática, 

entendendo que o espaço é de multiplicidade. 

Nesta pegada, há também a intenção e compreensão da importâancia que o 

instrumento terá para construção, no médio prazo do observatório que focará 

prioritriamente a abordagem sobre a problemática da cidade, envolvendo gestão, educação 

para a cidadania, e contabilidade cidadã. 

 

3 Conclusão 

Neste relato do projeto de Extensão, touxemos para o diálogo aspectos do 

movimento, conhecimento e descrição que tem sido possível experienciar, desenvolvendo 

habilidades para realizar a experiência acadêmica atenta ao mundo da vida. Habilidade 

como treino da atenção, conforme Ingold, nos fazendo ver que se trata de um um processo 

complexo de produção do conhecimento.  

Visto por este ângulo, é na dinâmica do cuidado que praticantes atentos têm se 

tornado habilidosos para tocar o projeto como um  contínuo, podendo  compreender as 

práticas sócio-espaciais de associação-dissociação em campo de atendimento à medida que 

projeto caminha. 

Neste caminhar, algumas ações se dão no tempo previsto, outras situam-se no 

campo da imprevisibilidade ou seguem em tempos lentos, mas sempre abertas à 

possibilidade de ampliar, e/ou mesmo refazer percursos, como me foi dito por um 
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estudante, “Eu nasci aqui, sempre vivia aqui, e muitas coisas da cidade eu só passei a ver 

aqui, agora. Isso é cultura” (2017). 

Enfim, estas são notas que trago para o diálogo com posição otimista, no que diz 

respeito aos horizontes e possibilidades desta prática que faz e refaz o percurso como 

peregrinação, numa “feitura” permanente, dando-se a conhecer enquanto processo com 

engajamento corporal ativo desenvolvendo habilidades na pegada da ressignificação das 

práticas pedagógicas, atenta ao mundo da vida e o princípio responsabilidade. 
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UMA CONTROVÉRSIA ENUNCIADA: A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE A 
RADIOATIVIDADE EM LAJES PINTADAS 

 
Eduardo Neves Rocha de Brito429,430 

 
 

Resumo 
O objetivo desta pesquisa é fazer aparecer os efeitos da radioatividade a partir da forma como diferentes 
explicações se encontram, distanciam-se, retroalimentam-se, partindo de uma abordagem etnográfica 
orientada pela seguinte questão: que relações evidenciam uma controvérsia entre a produção científica e os 
conhecimentos locais sobre os efeitos da radioatividade em Lajes Pintadas-RN? 
 
Palavras-chave: Radioatividade; Lajes Pintadas; Controvérsia; Construção de conhecimentos. 

 
 
 

Assim, enunciar uma proposição como “nenhuma sociedade funciona de forma 
perfeita”, ou mesmo “a razão pela qual nenhuma sociedade funciona de forma 
perfeita é que seus membros esperam que ela o faça” é descrever as expectativas 
dos próprios antropólogos, e não as de seus sujeitos de pesquisa. 

 Roy Wagner. A pessoa fractal. 2011: 02. 

 
 

Apresentação 

Esta pesquisa analisa uma controvérsia em torno dos efeitos da radioatividade na 

cidade de Lajes Pintadas-RN. Os pontos de vista envolvidos nessa polêmica tomam 

proporções públicas nos anos de 2016 e 2017 e são evidenciados a partir dos conhecimentos 

científicos e dos conhecimentos tradicionais sobre a correlação entre os minerais radioativos 

e os índices de neoplasias, câncer e outras doenças genéticas da população local. 

O primeiro posicionamento é levantado pelas pesquisas cientistas das áreas físicas, 

geológicas e biológico-genéticas vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), que ao longo dos anos 90 e adentrando pelas décadas iniciais dos anos 2000, 

categorizaram as substancias radioativas encontrada no solo, água e atmosfera de Lajes 

Pintadas, destacando que as doenças advém do contato geracional com tais substâncias; e a 

segunda posição é colocada pelos moradores desta cidade, com destaque especial para as 

suas formas de reconhecer e usar os minérios radioativos, que devido a isso, não explicam 

                                                      
429
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seu contexto de altos índices das inúmeras doenças pelas relações com seus recursos 

naturais. 

Os dois grupos que, de maneira direta ou indireta, posicionam-se sobre os efeitos da 

radioatividade em Lajes Pintadas, aparecem por meio de divulgações promovidas por canais 

de comunicação midiática. É impreciso afirmar que o campo de discussões entorno da 

radioatividade no contexto da cidade tenha se efetivado a partir das divulgações dos jornais. 

Mas, é preciso deixar claro, para início da argumentação, que os jornais on-line tiveram uma 

posição privilegiada para a emergência da controvérsia, uma vez que possibilitou que fossem 

publicadas ambas posições, a dos conhecimentos construídos em meio ao histórico local de 

atividades científicas e as posições dos moradores locais com destaque para as atividades de 

mineração. Quero dizer com isso que a divulgação midiática tem um papel fundamental na 

emergência do problema posto aqui; afinal, que relações são estas que evidenciam uma 

controvérsia entre a produção científica e os conhecimentos locais sobre os efeitos da 

radioatividade em Lajes Pintadas? 

Neste sentido, esta pesquisa pode ser entendida como uma investigação dos meios 

de se construir fatos científicos, em contraste com as posições da comunidade que reagem a 

essas mesmas certezas, cujo o foco dá-se nos históricos, práticas, discursos e interações 

direta ou indiretamente estabelecidos entre cientistas e moradores locais. Portanto, não é o 

objetivo desta pesquisa avaliar o nível de verdades das pesquisas científicas, tampouco é de 

verificar a exatidão contida nos posicionamentos dos moradores de Lajes Pintadas ou nos 

canais de notícias. Sob outro enfoque, a ideia é compreender como explicações diferentes 

sobre um acontecimento configura um evento que analisado de um ponto de vista 

antropológico pode servir de base para aprofundar o debate no qual os contornos entre 

Ciência, Sociedade, Saúde, Ambiente, são relacionalmente negociados. 

A importância de escolher uma controvérsia como ponto de partida para 

compreender e analisar uma determinada situação, reside na capacidade de evidenciar 

posturas divergentes num determinado debate, onde geralmente estão inclusas posições 

científicas e técnicas em fase de comprovação e/ou suscetíveis de refutação. Bruno Latour 

(2011; 2012) apresenta a descrição das controvérsias como uma ferramenta eficaz de 

visualização da produção científica no terreno dos conflitos morais, dos usos sociais, 

históricos e políticos, isso envolve a perspectivas de um público mais amplo sobre as 

próprias pesquisas científicas, seus objetos de estudo e seus resultados. 
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A partir desse caminho, as negociações, transformações, alinhamentos ou 

desalinhamentos entre os conhecimentos científicos e, por assim dizer, os conhecimentos 

locais, da radioatividade na cidade de Lajes Pintadas-RN, firmam a temática que percorre 

esta pesquisa. O objetivo é fazer aparecer os efeitos da radioatividade a partir da forma 

como explicações controversas se encontram, distanciam-se, retroalimentam-se; 

particularmente acompanhando as pessoas desta cidade e a produção científica centrada em 

elementos do ambiente em interações com suas vidas. 

 

Duas entradas: em campo e teóricas 

Durante os anos de 2017 e 2018 dei início a uma sondagem do campo com algumas 

rápidas visitas à Lajes Pintadas, mas, foi no início de 2019 que passei a residir na cidade de 

Santa Cruz-RN, aproximadamente 20 km do marco geográfico da pesquisa, efetivando o 

início do trabalho de campo. Ainda que com pouco tempo de residência, os frutos desta 

etnografia começavam a somar experiências e transformações na minha vida e na minha 

visão de pesquisador. Instalei-me numa residência com minha companheira e filho, num 

bairro próximo à BR 226, rodovia que dá acesso tanto à Natal, capital do Estado, quanto à 

Lajes Pintadas. É um bairro razoavelmente novo, de casas padronizadas típicas de 

financiamentos federais de projetos de moradias, com apenas oito dias mensais de água 

encanada, com irritantes enxames de moscas caseiras de dia e muriçocas à noite, excesso de 

motocicletas, criminalidade, violência, drogas, não necessariamente um lugar tranquilo. 

Apesar disso, estar em Santa Cruz com rápido acesso à Lajes Pintadas me traz o sentimento 

de estar inserido em campo como morador e como pesquisador. 

Para além das características biológicas e sociais da minha chegada, devagar fui 

retomando amizades e contatos que haviam iniciado com as viagens em 2017 e 2018. 

Naquele momento inicial, por exemplo, mulheres idosas me relatavam sua participação em 

experimentos de pesquisas genéticas, nos quais lhes foram coletadas mechas de cabelo, 

unhas, sangue, como também foi instalado em suas casas algumas “caixas-pretas” debaixo 

das camas e próximo ao telhado do lado de fora, todos a fim de medir os níveis de 

contaminação radioativa em seus corpos e residências. Este cenário me fez considerar 

maiores cuidados com as perguntas, com as respostas que porventura ocorriam; era, pois, 

uma pesquisa etnográfica, por isso, um cenário de envolvimento existencial com pessoas e 

seus relatos sobre a radioatividade, no qual as minhas inquietações antropológicas e as 
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minhas questões de pesquisa começaram a ser iluminadas pelas suas vivências. A 

indissociável relação entre as divulgações midiáticas e as pesquisas científicas, as memórias 

da busca pelas pedras preciosas e os encontros com pedras que adoecem, corpo e 

convivência com a radioatividade, pessoas, burocracia e os fluídos corporais, as emoções e 

os diferentes vínculos com os não-humanos, as intencionalidades dos relatos de cura e de 

morte, o mundo mineral, o mundo natural, até onde vai o social, até onde é natural, são 

alguns dos assuntos que emergiram nas nossas conversas ou que eu pensava a partir delas. 

Paralelo a essa emergência etnográfica, a leitura de algumas produções 

antropológicas me colocava inúmeras opções de indagações em campo e juntas viriam a 

delimitar esta pesquisa. Desde a graduação passando pela dissertação de mestrado, o 

mapeamento de controvérsias científicas ganha destaque em minhas iniciativas de pesquisa. 

Acompanhar o tortuoso caminho da produção dos fatos científicos era algo que a obra de 

Isabelle Stengers (2002), Bruno Latour (1994) e Donna Haraway (2009) me inspiraram. Nesse 

momento mantive contato com abundante produção antropológica com veias de Estudos 

Sociais da Ciência e nervos de Etnografias de Laboratórios; acadêmicos de inúmeras origens 

estavam compreendendo e analisando as realidades sociais e suas porosidades pelas 

realidades naturais (SEGATA, 2012; PUGLIESE, 2012; TADDEI, 2017; SÁ, 2013; VIEIRA, 2010); 

e hoje está mais claro que suas pesquisas são indissociáveis das minhas investidas 

antropológicas. Os seus debates destacam temas como os vínculos entre conhecimentos 

tradicionais e conhecimento científicos, as continuidades entre humanos e animais, 

memórias de desastres e produções burocráticas, relações de gênero e política científica, 

dentre outros. 

No Brasil a Antropologia da Ciência e da Tecnologia acaba por atravessar outras 

tradições teórico-metodológicas. Em geral, assistida pelas produções etnológicas, ou seja, a 

antropologia feita junto a povos indígenas ameríndios e melanésios, com salutar destaque 

para suas cosmologias (VIVEIROS DE CASTRO, 1996), sistemas de identificação (DESCOLA, 

2005) e seu potencial comparativo para gerar uma crítica ao Ocidente (STRATHERN, 2006; 

POVINELLI, 2014; TSING, 2015). É a chamada Virada Ontológica (HORTON, 2016). 

Os pontos de convergência nestas perspectivas antropológicas recaem nos divisores 

clássicos internos à disciplina como: Nós/Eles, Realidade/Representação, Subjetivo/Objetivo, 

Natureza/Cultura, mas principalmente por serem ressonância de um afastamento do 

multiculturalismo enquanto metafísica assentada em infinitas versões de um só mundo, ou 
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melhor, de inúmeras culturas alicerçadas por uma só natureza. Nestas perspectivas, cada 

visão de mundo é um mundo em si, e isso vem demonstrando grandiosos resultados na hora 

do trabalho de campo e da escrita, quiçá um alinhamento entre “teorias nativas” e “teorias 

antropológicas”, tendo isso tudo a ver com a diferença como condição significativa ao 

abandono das dicotomias; grosso modo, como Roy Wagner (2011), no trecho epigrafado 

pondera, deixando claro que é menos a expectativa teórico-analítica que a perspectiva de 

mundo daqueles com os quais pesquisamos.   

Mas, afinal, o que faz um antropólogo de leituras entre Antropologia da Ciência e da 

Técnica e a Virada Ontológica buscando compreender e analisar as diferentes escalas que 

são coordenadas para fazer a radioatividade aparecer em Lajes Pintadas? Pois bem! Neste 

ensaio proponho refletir sobre a pertinência dos “outros mundos radioativos possíveis” 

inerentes às vivências de alguns citadinos de Lajes Pintadas. Indagarei, especificamente, 

sobre como o fenômeno da radioatividade à luz das memórias, vivências e prognósticos de 

moradores locais inserem a radioatividade num quadro mais abrangente de suas relações 

com plantas, minérios e o futuro da cidade. 

 

A radioatividade de lajes pintadas: memórias, convivências e prognósticos 

Quando comecei a encontrar espaço para perguntar sobre a radioatividade às 

pessoas de Lajes Pintadas, meu espanto foi em perceber como estavam acostumadas com 

esta substância e com as pesquisas genéticas sobre os efeitos destas substâncias em suas 

vidas; havia algum alinhamento às ideias naturalistas típicas deste ramo de conhecimento 

científico, mas também um singular desalinhamento. 

Graça Franco, moradora de Lajes Pintadas com seus aparentes 60 anos, ao 

compartilhar suas memórias de infância lembra com demasiado horror dos procedimentos 

de dessecamento de sapos supostamente envenenados pelo contato com substâncias 

radioativas, efetuados pela equipe de cientistas vindos de Minas Gerais, instalada em sua 

cidade por volta dos anos 80. Já neste momento, era preocupação destes cientistas os 

efeitos do consumo de “água de minérios” na população local. O uso da água empoçada nas 

escavações de extrações de Água Marinha não era algo impensável para os moradores 

locais. Josefa, funcionária da Secretaria de Saúde do Município, narra com visível saudosismo 

seus momentos junto à sua avó e àquela água de “espuma colorida”, única disponível para o 

consumo humano. A ideia sobre o consumo dessa água é presença marcada em outras 
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vivências nesse interior do Sertão Nordestino Potiguar, com pouquíssimo ou nenhum acesso 

à água tratada. Mas também marca uma outra forma de entendimento sobre os minérios, 

que para os cientistas geneticistas são as causas dos alarmantes índices de doenças 

genéticas, hoje, na população de Lajes Pintadas. 

Em inúmeros cenários discursivos e práticos, homens e mulheres de idades diversas 

me referiam a importância daquela água, consequentemente, das substâncias 

desconhecidas ali presentes, naquele antigo contexto isento de outra fonte de água. Estas 

práticas para mim ou qualquer pessoa com acesso a saneamento básico e com 

conhecimentos sobre os danos da ingestão de metais pesados ao organismo, ou seja, 

àqueles alcançado, nestes quesitos, pelo desenvolvido Ocidente Moderno, instauraria 

automaticamente divisões entre potável/não-potável, saudável/não-saudável, água/minério, 

corpo/ambiente. O que chamava a minha atenção, no entanto, são as enunciações daquelas 

memórias alicerçadas no terreno prático de seus atuais estados de vida; houve um tempo de 

viver indistintamente com substâncias danosas ao organismo, mas inseparável da 

manutenção deste mesmo organismo, e hoje eles estão aí para contar esta história. 

É evidente o contexto explicativo conflituoso instaurado pelas pesquisas científicas 

sobre a radioatividade em Lajes Pintadas. Ora, que outro grande projeto Ocidental que não a 

Modernidade e suas locomotivas relegam um papel menor para os modos de vida 

desalinhados de sua racionalidade positivista (TADDEI, 2006; STENGER, 2017)?  Por sua vez, 

a diversidade de situações da vida cotidiana em que as pessoas de Lajes Pintadas mantêm 

vínculos com minérios e plantas são centrais em suas vidas, mas, passam a figurar junto de 

outros motes explicativos. Uma enfermidade, uma má-formação de nascimento e até uma 

morte tiveram seus motivos historicamente justificáveis, só que agora, suspenso pelas 

correlatas proposições científicas sobre os efeitos das substâncias radioativas; podemos 

perceber este movimento no relato de Rita Rocha. Nascida e criada em Lajes, Rita é 

professora do Instituto Federal em Santa Cruz, questiona-se, hoje, sobre se de fato a morte 

de seu tio, antes devidamente estabilizada pelo longo uso de bebidas alcóolicas, não teria 

ocorrido por efeito das pedras radioativas entranhadas nas pedras preciosas, as quais o 

encontro era trabalhosamente esperado pelos garimpeiros. Com efeito, pedras preciosas e 

pedras radioativas, para garimpeiros de Lajes Pintadas, apresentar-se-iam num sistema de 

comunicações que não separa vida de morte, sonhos de doenças, mas, com o encontro com 

as preciosidades científicas tendem a se simplificar. 
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A inseparável convivência com as substâncias provindas de mineração e elementos 

da vegetação ganha o primeiro plano nas memórias e convívios de Seu Clodoaldo, nativo de 

Lajes Pintadas, hoje com 80 anos, adoecido de câncer de pele no lado direito do rosto, e com 

incríveis histórias sobre plantas e pedras. Sua narrativa envolve intrigas, acertos e mortes 

entre patrões e funcionários da mineração; envolve os sonhos realizados pelas Águas 

Marinhas, pedra preciosa encontrada num terreno aberto sem grandes escavações; os 

exageros de bebidas e festas de “três contos de réis”; envolve ainda, o uso diário de 

“lambedor de dez plantas” encontradas na caatinga ou no cercado de sua casa. Curiosa é a 

ação das pedras e das plantas na vida de Seu Clodoaldo, enquanto as pedras lhe garantiam 

viver melhor em intensidade, de riqueza e abundância realizadas na extração, as plantas lhe 

garantiam viver mais em extensão, já que a deterioração de seu organismo parecia ser 

inerente ao contato com a mineração e sua garrafada seria uma garantia de condições de 

saúde favoráveis. 

Minha etnografia, a primeira especificamente sobre Lajes Pintadas, mas, que 

transborda deste marco geográfico pois, as memórias e vivências destas pessoas igualmente 

extrapolam as demarcações de sua cidade, permite-me desenvolver a ideia (inicial e passível 

de corroborações ulteriores) de que mais que uma condição conflituosa ou um tipo de 

relacionamento que não interessa “às práticas de purificação das Ciências Modernas”, como 

diria  Latour (1994), a integração com elementos do ambiente não é uma representação 

singular neste mesmo mundo, mas, se mostra como uma particularidade que se forma em 

um mundo específico. A busca pelo enriquecimento mediante ao adoecimento, a 

necessidade de beber águas de “espuma colorida”, de garrafadas de várias plantas que 

aumentam sua perspectiva de vida, não são elementos de uma “crença popular”, mas a 

expressão de um modo de vida num mundo que não constrói separações entre o que 

entendemos por natureza e cultura. Esta forma de organizar a experiência, mais que uma 

representação, implica em algo central que é a sua capacidade de criar existências onde 

humanos e não-humanos exercem mutuamente ações performaticamente vividas num 

mundo real. 

Há, no entanto, correlações entre os conhecimentos das pessoas de Lajes Pintadas e 

das pesquisas genéticas. As doenças são uma realidade inegável para estes grupos de atores, 

o que difere são suas políticas de produções de conhecimentos sobre elas. Quando eu 

questiono aos citadinos sobre como eles compreendiam os efeitos da radioatividade, hoje, a 
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correlação com os altos índices de câncer e doenças genéticas apareciam quase como numa 

lógica de causa e consequência. Após executar algumas sondagens sobre as divulgações 

científicas e midiáticas neste contexto nos últimos cinco anos, não foram poucos os canais 

midiáticos que alertavam sobre essa correlação; a mídia local e regional são atores de 

grande (ir)responsabilidade para tornar a radioatividade uma realidade nesta cidade. Por 

outro lado, em conversa com Graça Franco, foi possível perceber como as ações de um 

“médico informal” colocam camada e mais camadas de complexidades nas explicações sobre 

o câncer e as doenças genéticas, ou, como esse mesmo “médico” costumava dizer, 

explicações sobre “aquela doença” e as gerações futuras de Lajes Pintadas. 

Joca Martins, nascido na Serra do Martins, de vida e morte em Lajes Pintadas, foi 

homenageado recentemente com seu nome na recém construída Unidade Básica de Saúde 

do município. Na solenidade de inauguração foi lida a sua biografia, proferidos 

agradecimentos e menções aos feitos de cuidado de gerações em Lajes Pintadas. A própria 

Graça me confessa uma doença na infância, um “mal na cabeça”, feridas em avançado 

estado infeccioso, por descuidos e falta de conhecimento dos pais, enfatiza a interlocutora. 

O movimento de Joca Martins, explica Graça, foi o de consultar livros velhos, preparar 

algumas injeções e demais mecanismos com propriedades para afastar esse “mal” da 

menina enferma, que em algumas semanas já não apresentava feridas na cabeça. 

Joca Martins, continua Graça, era um “enfermeiro sem estudo”. Morava na aparente 

simplicidade de uma casa de taipa, compreendia as doenças, os estados degenerativos dos 

seus pacientes “só de olhar”. Parecia ter grande conhecimento sobre suas próprias 

habilidade. Caso alguém lhe procurasse com algum problema que escapassem de sua alçada, 

de rápida resposta, pedia aos enfermos para “descer mais para baixo, que esse eu não dou 

jeito”, referindo-se à necessidade de buscar ajuda profissional médica em hospitais nos 

centros urbanos. Joca Martins era o “pai da pobreza”, fora convidado inúmeras vezes para 

trabalhar no hospital de Santa Cruz, mas sempre optava pela simplicidade daquele 

ambiente. Ele “deu muita vida ao povo”, ressalta Graça; nunca cobrando pelos seus serviços, 

o que não eliminava, por outro lado, os constantes “agrados” recebidos em retribuição das 

pessoas curadas.  

Assim como as habilidade de Joca Martins prognosticar o nível de adoecimento de 

alguém, bem como se seria possível trata-lo em seus domínios, foi-me confessado por uma 

senhora de 80 anos, Dona Palmira, neta dos fundadores da cidade, que na mesma ocasião 
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em que lhes foi dito pelo “médico” que “seu pai já não tinha jeito”, alusão direta ao seu 

definhamento pelo estágio avançado do que parecia ser pneumonia, foi mencionado por 

Joca Martins que as gerações futuras de Lajes Pintadas desenvolveriam “aquela doença”. 

Hoje, Dona Palmira associa aquelas palavras à atual realidade de sua cidade, famosa pelos 

distúrbios genéticos e má-formações, altos números de câncer de pele, pulmão, próstata e 

os abortos involuntários. 

A leitura sobre um tempo futuro onde as gerações de Lajes adoeceriam de câncer me 

foi detalhadamente apresentada pela Professora Rita e por Deca de Louro, agricultor, 

criador de animais, garimpeiro e vereador de terceiro mandato na cidade. Lentamente 

partimos da conversa sobre garimpos e pedras preciosas, típicas destas terras, para Joca 

Martins, e foi nesta passagem que meus dois interlocutores começavam a interpretar o 

prognóstico do “médico” calculando qual seria seus efeitos. Seus resultados foram os 

seguintes: ambos voltaram seus raciocínios e lembranças 40 anos no tempo, 

correlacionando a vida de Joca com outros eventos da cidade; a cada 10 anos se passa uma 

geração, neste caso, a atual geração ainda não é a quinta, isto é, aquela que estaria mais 

suscetível ao adoecimento generalizado seria a próxima, já que a geração presente ainda é a 

quarta; já na sexta, daqui há 20 anos, ambos enfatizam que não haverá grandes números 

das doenças. 

Taddei (2006), em sua etnografia juntos aos Profetas da Chuva no sertão cearense, 

lembra-nos que a habilidade de prever situações via leitura do mundo é uma habilidade 

comum aos curandeiros, agricultores locais, que são os já referidos profetas. É lógico que 

especializações e a especificidades de profissões ressoam através duma formação 

educacional inerente aos sistemas de educação modernos, e quando digo Moderno, refiro-

me à separação clara que tal estilo de vida propôs com outras formas de conhecimento. Foi 

um longo e atual processo no qual houve a sobreposição do que compreendemos por 

conhecimentos tradicionais pelos espaços da educação formal. Profeta, curandeiro, 

agricultor são facetas de uma mesma pessoa, uma pessoa não dividida, num sistema 

construído sem grandes separações, inclusive temporais, já que habilidade adquiridas numa 

vida de atenção com o mundo e cuidado com os enfermos, no caso de Joca Martins, 

possibilitou-lhe ministrar processos de cura, assim como, de pensar em como Lajes Pintadas 

poderia ser, ou seja, munido de uma porosidade entre as demarcações temporais, o “médico 
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informal” já havia alertado sobre o futuro das pessoas de sua cidade, para um realidade de 

doenças, hoje, nesta cidade. 
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TRAJETÓRIAS, FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: UMA REFLEXÃO 
ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS NEGRAS431 

 
Wellington Pereira432 
Angela Figueiredo433  

Introdução  

Este artigo é o resultado das reflexões realizadas na pesquisa de doutorado, ainda em 

andamento, no PPGNEIM/UFBA, sobre as trajetórias de professoras negras no ensino 

superior da Universidade Federal da Bahia/UFBA, com o objetivo de refletir sobre as 

práticas, discursos e narrativas presentes nas memórias de professoras negras, sujeitas desta 

pesquisa. Sabemos que a maioria das pesquisas sobre trajetórias de professoras negras 

concentram-se na análise das trajetórias anterior ao exercício do magistério no ensino 

superior, bem como no processo de tornar-se negras. Reconhecendo a importância destas 

contribuições, o nosso objetivo é ampliar tais análises, incluindo a biografia, a experiência 

acadêmica anterior e concomitante ao exercício da função de professoras. Queremos 

destacar a formação e a produção acadêmica, buscando entender se, e como, a raça 

influencia na escolha dos temas e nas abordagens acadêmicas. Para atingir tais objetivos, a 

metodologia utilizada foi a coleta de dados através da realização das entrevistas, da 

observação participante em disciplinas ministradas pelas entrevistadas e da análise dos 

currículos das sujeitas da pesquisa. Conceituando a categoria trajetória de vida, 

consequentemente como utiliza-lá como técnica  de coleta e analise  de dados.  

Sobre o lócus de pesquisa, a mesma se dá no âmbito da Universidade Federal da 

Bahia  - UFBA, com vistas a preservar a identidade de cada professora participante da 

pesquisa faço a opção por utilizar nomes fictícios, onde estes, foram escolhidos por cada 

entrevistada, a partir do seu repertório cultural e de sua biografia. Elas escolheram nomes 

que tem haver com sua trajetória de vida, o mesmo tendo significado e relevância, sendo 

escolhido  por uma afinidade afetiva, epistemológica, acadêmica ou ativista. Inicialmente, 

para chegar nas entrevistadas recebi informações e indicações de amigas  que  circulam ou 

                                                      
431
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tem colocação na UFBA, e pela perspectivas e do snowball, bola de neve, uma entrevistada 

que  foi indicando outra. 

 O artigo trás em sua estrutura a construção metodológica e a importância da 

categoria trajetórias sociais, em seguida trarei analise sobre o currículo das professoras 

negras a partir de dados analisados a partir do currículo lattes das professora,  após este 

debate adentraremos na reflexão sobre gênero, raça e trajetória na conexão com outros 

vetores sociais buscando pensar a relação entre gênero, raça  agenciamento e trajetórias 

sociais. 

 

Sobre metodologia de trajetória de vida 

A perspectiva de trajetória de vida nos permite perpassar pelas trajetórias dos 

diferentes sujeitos, possibilitando entender seus caminhos, trânsitos, passagens, bem como 

a relação de comunicação com outros sujeitos. Neste sentido, podemos perceber os trajetos, 

as tomadas de decisões que cada sujeito toma, corrobora para o processo de construção sua 

identidade, que é forjada, a partir de diálogos em redes e em configurações sociais que os 

cercam. 

Bourdieu (1986, p.186) “Falar de Si” implica o mundo social, tende a identificar 

normalidade na identidade como constância em si. Porém, falar de si implica em contar as 

“descontinuidades”. Destarte, pensar em trajetórias é observar as nuances, curvas, fluxos da 

vida de determinados sujeitos e grupos sociais  de maneira a compreender que não são 

estáveis e fixos. Ao mesmo tempo em que dialogam  como outros sujeitos  se comunicando, 

construindo entrelaçamentos sociais que vão conduzir suas trajetórias de vida.  

 
Um habitus e um mercado se aplicam a essa forma particular de expressão que é o 
discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua forma quanto em seu 
conteúdo, segundo a qualidade social do mercado no qual é oferecido - a própria 
situação da investigação  contribui inevitavelmente para determinar o discurso 
coligido. Mas o objeto desse discurso, isto é, a apresentação o pública[...]. 
(BOURDIEU, 1986, p.189) 

 

A construção da fala, do “falar de si” é variada perante a situação, de acordo ao 

sujeito, que conta sua história. Não obstante tem haver com os símbolos, códigos sociais 

com significados atribuídos por cada sujeito sentido esse que dão a cada “descolamentos” 

sociais. Segundo Bourdieu: 
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Ela conduz á construção  da noção de trajetória como série de posições  
sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num 
espaço  que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações. 
Tentar compreender urna vida como uma série única e por si suficiente de 
acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não  a associação a um "sujeito" 
cuja constância certamente não  é se não  aquela de um nome próprio, é quase tão 
absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto  no metro sem  levar em 
conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas    entre as 
diferentes estações .Os acontecimentos biográficos se definem como colocações  e 
deslocamentos no espaço o social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados 
sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão 
em jogo no campo considerado. O sentido dos movimentos que conduzem de urna 
posição a outra (de um posto profissional a outro, de urna editora a outra, de urna 
diocese a outra etc.). (BOURDIEU, 1986.p.190) 

 

De tal modo que “os acontecimentos biográficos e deslocamentos no espaço social” 

tem relações com a série de posições acontecimentos biográficos  de cada sujeito em que 

trajetórias individuais em comunicação entre si e em deslocamento constroem, ou melhor 

contribuem para  uma constituição de trajetórias coletivas. Neste sentido os acontecimentos 

biográficos definem “os deslocamentos e colocações” “grifo nosso”.  

Logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado - pelo 

menos em certo número de estados pertinentes: assim a utilização da técnica de coleta de 

dados baseada na trajetória de vida tem a ver com redes sociais, conexões entre diferentes 

indivíduos, sujeitos ligando uns aos outros, o que se constitui de suma importância para 

pensarmos na trajetória de professoras negras no ensino superior. Paulo Guérios (2011), 

aponta que “pensar trajetórias tem haver com pensar  configurações e relações sociais entre 

diferentes indivíduos, bem como nas percepções macroscópicas ligando a condições micro e 

macro”. Micro no sentido das relações sociais cotidianas nas relações entre as diferentes 

biografias dos sujeitos e macro sobre as condições sociais daquele contexto, ou seja, a partir 

das condições estruturais de dada sociedade. Neste sentido pensar na trajetória das 

professoras negras no ensino superior é refletir como as trajetórias individuais contribuem 

para a construção de trajetórias biografias coletivas, é pensar nas redes sociais quais são as 

configurações que as ligam, bem como analisar as condições macrossociais que demarcam 

suas trajetórias. 

Aqui apresentaremos dados preliminares da pesquisa tomando como referência, a 

formatação de um quatro constituído, a partir do currículo lattes das professoras negras, 

traremos análises de alguns dados que correspondem as entrevistas. Abaixo quadro 

apresentando dados sobre as professoras negras no ensino superior. 
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Analises e reflexões a partir do quadro curricular  das professoras negras no ensino 

superior. 
 
 
 
Quadro 1- Informações sobre o perfil, formação e produção acadêmica 
 

Nome 
fictício 

Etnia/ 
raça 

Idade Formação 
acadêmica 

Orientação Produção 
acadêmica 

Vínculo 
profissional 

Professor
a 

434435
 

Sueli 
Carneiro 

 Preta 60 anos -Graduação 
em Letras / 
UFBA (1974 - 
1978)  
-
Especialização 
em Letras 
comparadas 
1990 -191 
-Mestrado / 
UFPB (1980 -
1984) 
-Doutorado 
UFMG (1996- 
2000) 
-Pós – 
Doutorado 
2015 – 2016 
City University 
ox new Cuny. 

Feminino  
(orientação 
feminina tanto no 
mestrado quanto 
no doutorado) 

Artigos 
publicados em 
periódicos – 15  
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
3 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 27 
Textos 
jornais/noticias – 
1 
Capitulo livros 
publicados – 10 
Apresentação -
133.  

Atualmente 
é professora 
titular da 
UFBA  

 
436

 Paula 
M.  

Preta  38 anos  - Graduação 
em letras  USP  
(Português e 
linguística) – 
2003  
-
Especialização 
Universidade 
Internacional 
Meméndez 
peloyo, 

Orientador 
Masculino – no 
período 
sanduíche na 
Universit Pompeu 
– Masculino - 
Mestrado 
Feminino 
(Brasileira) 
Especialização 
masculino 

Artigos 
publicados em 
periódicos – 3 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
0 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 0 
Textos 

Atualmente 
professora 
da UFSC 

                                                      

434
 Nascida em Salvador  

435
 Credenciada no programa de pós graduação  em Literatura  e Cultura  do ILUFBA e no Programa  de Pós 

Graduação em  Estudos  Étnicos  e Africanos  ( CEAO – UFBA). 

436
  Nascida em São Paulo  ( Capital). 
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Unimp, 
Espanha 2008- 
2009 
-Mestrado 
pela USP -
2005 -2008 
-Doutorado 
UNICAMP 
2011 - 2016 

 

(estrangeiro) 
 

jornais/noticias – 
0 
Capitulo livros 
publicados – 2 

437
 

Conceiçã
o 
Evaristo  

Preta  32 anos  -Graduada 
Letras pela 
UNEB  2003 – 
2007  
-Mestrado na 
UFBA – 2009 -
2011  
-Doutorado 
em Literatura 
e cultura 
UFBA 2011 – 
2014  

No mestrado 
orientação 
Feminino no 
doutorado 
Feminino  
 

Artigos 
publicados em 
periódicos – 4  
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
3 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 11 
Textos 
jornais/noticias – 
3 
Capitulo livros 
publicados – 8 

Atualmente 
professora 
da UFBA 

438
 Laura Preta 62 anos  -Graduada em 

Enfermagem 
pela faculdade 
Adventista 
(1986 -1996) -
Especialização 
– 1978, 1982. 
-Mestrado 
UFRJ 1987 - 
1990 
-Doutorado 
USP em 1992 -
1996 

Orientador 
Masculino no 
Doutorado  
Mestrado 
orientação 
Masculina  
 

Artigos 
publicados em 
periódicos – 102 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
5 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 0 
Textos 
jornais/noticias – 
12 
Capitulo livros 
publicados – 1 

Prof. – UFBA 

439
Carolin

a de 
Jesus  

Preta  36 anos  -Graduada em 
Arquitetura e 
Urbanismo 
UFES – 2000 – 
2006 
-Mestre em 
Arquitetura E 
Urbanismo 

Doutorado 
orientação feita 
por professora 
Feminina  
Mestrado 
Orientação 
Feminina  
Graduação 

Artigos 
publicados em 
periódicos – 1 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
0 
Trabalhos 

Atualmente 
Professora 
da UFBA 

                                                      
437

 Nascida  em Salvador  

438
 Nascida em Araraquara – São Paulo  

439
 Vitória - ES  
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Pela UFBA  
-Doutorado 
em 
Arquitetura e 
urbanismo 
pela UFBA 
2011 – 2015 
Com período 
Sanduíche – 
Na 
Universidade 
de Coimbra – 
Portugal  

Feminina publicados em 
anais – 0 
Textos 
jornais/noticias – 
0 
Capitulo livros 
publicados – 4 

440
Kehind

e 
Preta  41 ano 

do livro 
do Autor 
Jean 
Marcelas  

-Graduação 
em Direito – 
UFBA (1995 – 
2000) 
-Letras 
vernáculas em 
ênfase em 
tradução 
Universidade 
do Salvador 
UNIFACS 1995 
– 1999 
-Mestrado 
pelo Instituto 
de -Letras  
2003-2005  
UFBA  
-Doutorado na 
UFBA  2005 – 
2009 

Doutorado 
orientação 
masculina  
Mestrado 
orientação 
Masculina  

Artigos 
publicados em 
periódicos – 11 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
3 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 2 
Textos 
jornais/noticias – 
1 
Capitulo livros 
publicados – 0 

Professora 
da UFBA  

441
Jerusa  Preta  33 anos - Graduação 

em Letras 
UFBA 1999 – 
2005  
-Mestrado em 
Línguas 
literatura 
espanhola e 
hispano 
americana – 
USP 2011 -
2015  
-
Especialização 
em Docência e 
ensino 
superior 2006 
/ 2007 

Orientação no 
mestrado 
Feminina  

Artigos 
publicados em 
periódicos – 0 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
0 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 6 
Textos 
jornais/noticias – 
0 
Capitulo livros 
publicados – 4 

Professora 
UFBA  

                                                      
440

 Nascida em Salvador  
441

 Nasceu Salvador  Ba 
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Visconde de 
Cairu. 
 
 

442
Ruth  Preta  39 anos  -Graduada em 

Física – 
Licenciatura – 
UFRS 1997 – 
2002 
-Mestre em 
Scienci 
Education, 
Columbia 
2008 - 2010 
-Mestrado em 
ensino 
filosofia e 
História das  
Ciências 2004 
-2006  UFBA 
-Doutorado 
em Scienci 
Education, 
Columbia, 
Estados 
Unidos -2008 -
2012 
 

Orientação  no 
Doutorado 
Feminina – 
Mestrado 
Feminina, no 
segundo 
mestrado 
também 
feminina. 

 
Artigos 
publicados em 
periódicos – 6 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
3 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 8 
Textos 
jornais/noticias – 
0 
Capitulo livros 
publicados – 2 

Atualmente 
professora 
UFBA  

443
 Maria 

Filipa  
Preta  32 anos  -Graduada em 

Química (2007 
– 2010 ) UFBA 
-Mestrado em 
Ensino 
Filosofia e 
História das 
Ciências 2011 
– 2012  
-Doutorado 
Mestrado em 
Ensino 
Filosofia e 
História das 
Ciências 2012 
– 2014 -UFBA 

Orientação no 
mestrado 
Masculina, no 
doutorado 
masculina  

 
Artigos 
publicados em 
periódicos – 13 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 
0 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 41 
Textos 
jornais/noticias – 
7 
Capitulo livros 
publicados – 5 

Atualmente 
professora 
da UFBA 

  
444

Emília
 

Preta  36 anos  -Graduação 
em direito  - 
UEFS (2000 – 
2006) 
-Mestrado 
pela Federal 

Orientação da 
graduação e no 
mestrado 
masculina  

Artigos 
publicados em 
periódicos – 0 
Livros 
publicados/organi
zação ou edição – 

Professora 
da 
UFBA 

                                                      
442

 Nasceu em Porto Alegre- RS 
443

 Nasceu em Salvador -BA 
444

 Nascida em Feira de Santana – BA 
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Fluminense 
2009 2012 

30 
Trabalhos 
publicados em 
anais – 0 
Textos 
jornais/noticias – 
0 
Capitulo livros 
publicados – 4 

 

Sobre o quadro formação acadêmica:  

Dos dez currículos analisados, oitos das professoras  tem como titulação o doutorado  

e duas  delas são  mestres.  Destas cinco  realizaram  doutorado  em outros do estados da 

federação que não a  Bahia,  sendo observado  que um doutorado e um mestrado,  realizado 

integralmente  fora do país, nos Estados Unidos, um doutorado sendo sanduiche realizado 

em Portugal . Sete mestrados sendo realizados fora do Estado da Bahia. Duas professoras 

sendo bolsistas produtividades CNPq. Observando o quadro percebemos que no que tange a 

paridade de gênero percebemos que cinco professoras foram orientadas por professores 

homens e cinco por mulheres, sendo que uma das professoras  em seu currículo partilhou de  

orientação masculina e feminina. No quadro podemos perceber que uma das  professora 

não consta mais no quadro de docentes da UFBA, estando na  Federal de Santa Catarina ( 

UFSC). A professora em questão migrou para a UFSC após passar em concurso público 

novamente o que se constitui em uma trajetória que inclui um transito de mudanças de 

instituição o que tem haver com a classe em certa medida e com uma características 

observadas empiricamente que sujeitos que advém do sudeste e sul do pais vão procurando 

migar novamente para seus estados de origem ou da mesma região próxima a seu estado  o 

que tem haver  com a relação de produção do conhecimento com  o esta no centro e não na 

periferia do conhecimento, e menos com questões de distancia da família.        

Ainda sobre o quadro podemos perceber que quatro destas professoras fizeram a 

graduação na Universidade Federal da Bahia. Das dez professoras seis  nasceram no Estado 

da Bahia cinco  na capital Salvador, um em Feira de Santana – Ba , uma tendo nascido no 

Estado do Espirito Santo na Capital, Vitória, duas  em São Paulo sendo  um da Capital e outra 

nascida na cidade de Araraquara SP e um nascida no Rio Grande do Sul em Portalegre. Aqui 

um destaque para os locais de nascimento percebam que das dez professoras, oito são da 

capital que nesse  quatro sui generis, nesse grupo singular, analisado na Universidade 

Federal da  Bahia demonstra como que na formação do conhecimento cientifico, na 
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educação superior existe uma concentração do ensino superior nas capitais, isso se 

refletindo não somente no local de nascimento visto que  oitos são nascidas na capital e  

apenas duas são do interior  uma da cidade de Araraquara – São Paulo e outra  de Feira de 

Santana Bahia  podemos perceber que a graduação de ambas não foram na capital  uma fez 

em uma Universidade Particular confessional  (Religiosa) Faculdade Adventista, enquanto a 

segunda realizou sua graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia. O  

que significa o quando o ensino superior é concentrado nas capitais e  que sua interiorização 

se faz necessário visto que poucos estudantes  do interior conseguem migrar para as 

universidades da capital, esse número se torna significativo  e emblemático visto que cinco  

das seis nascidas no Estado da Bahia  concluíram a graduação na Universidade Federal da 

Bahia. 

 Outro dado interessante é pensarmos na faixa etária das professoras negras duas 

delas estão na faixa de 60 anos ou mais as outras estão  entre 32 á 41 anos o que demonstra 

primeiro  uma  juventude  entre as professoras negras Universitária paralelo a essa 

discussão, pode servir de base de apoio para pensarmos em quantas mulheres 

pesquisadores negras da geração das duas interlocutoras  na faixa de 60 anos não chegaram 

a academia buscando refletirmos sobre a condição de ser intelectual negra e muitas vezes 

ficar a margem da academia não adentarem a mesma.   outra questão é pensarmos na 

desigualdade de raça na condição  do sujeito/a negra que não acessava a Universidade 

Brasileira o que impacta diretamente no quadro de professoras docentes negras no ensino 

superior Federal.   

Neste sentido podemos pensar o quão importante é a abertura de novas vagas no 

ensino superior sobre tudo no ensino Federal a interiorização do ensino superior 

proporciona uma possibilidade de ingresso de professoras e professores negros no Ensino 

superior. Cabe aqui ressaltar que este estudo tem como interlocutoras professoras 

Universitárias negras que passaram via concurso público, em vagas de ampla concorrência e 

não na  445lei de cotas para o acesso ao serviço Público, o que reforça a importância da lei 

                                                      
445

 Lei n ° 12 . 990/2014 que reserva 20% de vagas nos concursos públicos  federais para Pretos e pardos que 

juntos formam a categoria negros , lei implementada 9 de julho de 2014 compreendendo  a administração 

publica federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 
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para diminui as desigualdades sociais e  no mercado de trabalho.  Sobre a produção os 

dados:  A analise dos  currículos  nos revela que, dos artigos em periódicos publicados um 

dos currículos apresenta 102, publicações. Salientamos que mesmo sendo um número 

relativamente interessante a pesquisadora é da área da saúde e que no quesito produção de 

artigos tem inúmeros artigos que saem em parceria escritos por  um conjunto de 

pesquisadores é um currículo que traz dados de uma professora produtividade ao mesmo 

tempo que nos revela sua alta produção e destaque em sua área de pesquisa, demostra que 

as professoras negras também tem capacidade de produzir, porém  acabam sendo um ponto 

fora da curva, visto que letras que teve cinco currículos analisados, tem uma baixa  

publicação no que diz respeito a periódicos o que aumenta significativo na produção a partir 

de organização de livros. Os dados nos revelam que é preciso que a política de publicação 

em revistas para as professoras negras publicarem tem sido, mas trabalhoso visto a forma 

como as revistas periódicos estão formadas. 

.  

Percepções sobre raça, gênero  agencia, e trajetória.  

Como o campo das desigualdades se instala? Pensar em como as desigualdades entre 

negros e brancos, homens e mulheres estão para além do observável, está nas entrelinhas. 

Buscar perceber outros vetores sociais, como a partir de suas articulações, cruzamentos 

essas  categorias acabam sendo útil para o entendimento de  diferentes fenômenos sociais e  

consequentemente nas desigualdades, entender nuances que produzem desigualdades de 

gênero, a partir de categorias como raça, classe, sexualidade, localidade/territorialidade é 

preponderante visto que as iniquidades se manifesta de diferentes formas e vetores sociais.   

De tal maneirar busco refletir como a construção de conhecimento “si”, se conforma 

quando essa reconstrução de “si”  confronta o   “outro” na  construção  do  conhecimento, 

neste sentido se faz necessário pensarmos em  conhecimentos, saberes  que recontam a 

história interpreta  as dessemelhanças. Neste sentido pensarmos nas categorias de raça e de 

gênero nos faz refletirmos sobre a condição da sujeita mulher negra. ( Rita Segato,19880), 

nos aponta  que : “Gênero nos permite pensar como que a cultura atribui significado as 

diferenças  entre homens e mulheres”, ajuda a refletir sobre a naturalização da biologia, 

bem como nas hierarquias sociais.  Assim, buscarei pensar na relação entre gênero, 

estrutura e agencia, buscando refletir as práticas de agenciamento a partir das diferença de 

gênero e  alteridade das mulheres negras. De acordo Rita Segato:  
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Apesar de ter sido deixada tradicionalmente nas mãos das mulheres, a reflexão 
sobre gênero, na verdade, trata de uma estrutura de relações e, portanto, diz 
respeito a todos, esclarecendo-nos sobre os meandros das estruturas de poder e os 
enigmas da subordinação voluntária em geral, além de originar um discurso 
elucidador  sobre a implantação de outros arranjos hierárquicos na sociedade, ao 
nos permitir falar sobre outras  formas de sujeição, sejam elas étnicas, raciais, 
regionais ou as que se instalam entre os impérios e as nações periféricas. (SEGATO, 
1998  p. 02) 

 

Como observado a perspectiva de gênero é ampla e pode nos auxiliar como bem 

explicita Rita Segato a pensarmos outros vetores sociais cruzados com a categoria gênero o 

que implica que é uma categoria que  pode ajuda  pesquisador@s  mulheres e  homens, 

negros e brancos  a intenderem suas realidades sociais, levando assim para múltiplos 

debates, contribuído inclusive para pensarmos a partir de polifonias de saberes  a partir de 

contextos diferenciados em que a categoria gênero pode nos auxiliar no entendimento de  

determinados fenômenos, como por exemplo,  o campo da construção do conhecimento. 

O gênero se torna uma categoria de análise das desigualdades entre homens e 

mulheres como aborda Stolcke (1991), acrescenta que é importante entender os vários 

contextos sociais e as diferenças nas experiências das mulheres. Por isso, faz-se necessário 

investigar como as diferenças raciais interagem com o gênero, como a partir da raça as 

desigualdades se intensificam.   Neste sentido, entender as hierarquias raciais  e como as 

mesmas se manifestam se faz necessário.   

É importante ressaltarmos como o conceito de raça foi desenvolvido na América 

Latina e consequentemente no Brasil. Segundo Valle (1999): 

 
Na américa latina, de um modo geral desenvolveu –se  um conceito de raça  
baseado  nas características fenotípicas e sócio – econômicas  do individuo em vez   
da definição genética  implícita na  regra  de hipodescendência  norte- americana . 
Ao sul do Rio Grande, raça seria melhor definida como raça social, dado que se 
refere a um grupo de pessoas que é julgado como similar em sua natureza 
essencial socialmente definida, que resulta nas relações raciais  serem relações 
mais  de estrutura social  que  raça  geneticamente  concebida ( Wagley, 1965). Dai, 
resulta também que a definição latina fundamenta –se  num espectro de categorias 
, distinguindo –se  as diversas gradações  de cor , tonalidade e forma  na aparência 
física das pessoas. E nesse contexto o caso provavelmente mais estudado e 
discutido é o brasileiro, que tem despertado o interesse de estudiosos na área de 
relações raciais há várias décadas (VALLE, 1999, p.110). 

 

Oyeúmi oyeronké (2017) aponta para a importância do reconhecimento de todos os 

tipos de conhecimentos trazidos por aqueles que pacientemente ensinam e por aqueles que 
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escutam. A partir da percepção de oyeronké sobre tipos de conhecimentos sobre forma de 

experiências em  que grupos minoritários contam suas histórias, codifica suas tradições  

também subvertem agenciando sobre a estrutura social. Aqui um diálogo com o Giddens 

quando fala na construção de estoque de conhecimento que cada sujeito tem com sigo e 

que utiliza para soluções sociais apresentadas no cotidiano nas ralações sociais cotidianas. 

Segundo Giddens: 

 

A ação humana ocorre como uma durée, um fluxo contínuo de conduta, à 
semelhança da cognição. A ação intencional não se compõe  de um agregado  ou 
série de intenções  de um agregado  ou série  de intenções, razões  e motivos  
isolados. Assim é útil falar de reflexividade como algo assentado  na monitoração 
continua da ação  que  os seres humanos exibem, esperando o mesmo dos outros. 
A monitoração reflexiva da ação depende da racionalização entendida aqui  mais 
como processo  do que como estado  e como inerentemente  envolvida  na 
competência dos agentes (GIDDENS, 2009, p.04).  

 

O que implica em uma “intencionalidade” na ação um motivo, neste sentido a 

história não tão somente impulsiona a agencia como também é parte da construção da ação 

dos diferentes sujeito, ou seja, além da racionalidade, motivação, intencionalidade tem a 

história nesse processo.  Giddens (2009, p10) “agencia” não se refere às intensões que as 

pessoas tem ao fazer as coisas, mas a capacidade  delas  para realizar  essas coisas (sendo 

por isso agencia diz respeito a evento a capacidade em que prever que o individuo pode em 

dado evento ou faze da sequência a conduta. Porém, podemos refletir que quem age, age a 

partir de um lugar  é preciso pensar os contextos históricos e  mais que isso   a possibilidade 

de escolha aquilo que a estrutura nos dar se escolhemos fazemos as mesmas a partir de 

nossas biografias, trajetórias individuais e coletivas aí a importância de pensar história e 

outros conhecimentos.  

De tal forma que a agência está relacionada também a conhecimento com contextos 

diferenciados, a cultura, história ao tempo e ao espaço não somente com o ato de agir sobre 

a estrutura, o que abre espaço para o debate de como professoras negras do ensino 

superior, por exemplo, enfrentam as barreiras postas pelo racismo e sexismo bem como pela 

omissão do Estado Brasileiro, desta forma podemos refletir a luz de Oyeronké quando 

aponta para o passado, processos históricos que existem podem ter seus heróis e heroínas 

revistos já que fatos históricos são fatos reais. A mesma pergunta: como a partir da revisão 

dos fatos históricos e consequentemente da construções dos heróis, aqui trazendo a 
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percepção e o debate de  Oyeronké para pesarmos como essa revisão histórica pode nos 

servir para pensarmos produção do conhecimento, resgatar autores negos outrora  

esquecidos  pela academia Brasileira?  

O agenciamento contribuiria para a reinterpretação de determinados fenômenos na 

prática na vivência das professoras negras o que implica dizer que as mesmas utilizam a 

história, bem como saberes e conhecimentos que dizem muito de suas experiências para 

escreverem suas histórias e reescreverem a história do seu povo.    

Além disso, trazemos a percepção de experiência no tocante a professoras negras no 

ambiente espaço acadêmico com sujeitas da produção do conhecimento, como 

pesquisadoras que contribuem com suas produções nos diferentes campos de pesquisa. 

Aqui fazemos alusão ao conceito de outsider within “forasteiras de dentro”, Patricia Hill 

Collins (2016) aponta para a categoria outsider within como sendo preponderante para 

intendermos como sujeitos  antes, fora da academia dos estudos sociológicos passa a 

estarem na mesma e a disputar no plano da produção cientifica, segundo Collins “outsider 

within ocupa  um lugar  espacial tornando –se  pessoas ( pesquisadoras negras)  diferentes e 

sua diferenças simbolizam padrões  que podem ser difíceis de serem compreendidos”.  

Entretanto, nesse contexto, ser uma outsider within possibilita ocupar aquela que 

conhece a academia adquire o ethos acadêmico, traços, percepções de determinado campo,  

mas amplia o olhar sobre a mesma traz novas percepções a partir de sua experiência  

suscitando novas abordagens, paradigmas.  Ser um o outsider within é ser um estrangeiro 

aquele que vem da margem adentra a determinado espaço e com o seu olhar de estrangeiro 

ler e interpreta de forma diferenciadas as questões relativa a sociedade. O que possibilita 

“ser  um de fora dentro” aquele que conhece as ferramentas a estrutura e utiliza as mesma a 

partir de sua  perspectiva, neste sentido podemos refletir que as professoras negras estão 

agenciando a partir  da sua posição de  “estrangeira” acadêmicas que a partir do seu olhar 

diferenciado subverte a percepção de fazer ciência  aproveitando as oportunidades .  

Patricia Hill Collins (2016) com base na auto avaliação que desafia o controle da 

imagem das mulheres negras previamente definida e estereotipadas  e auto definição  que 

valida o poder das mulheres negras  como sujeitas humanas e que a  produção do 

conhecimento passa a se constitui por uma outra perspectiva. O que implica em um 

engajamento do feminismo negro na luta por uma democratização e diluição das 

desigualdades no campo acadêmico. 
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Essas mulheres negras, ao se tornarem professoras, “saíram do seu lugar”, isto é, 
do lugar predestinado por um pensamento racista e pelas condições sócio- 
econômicas da maioria da população negra   brasileira – o lugar da doméstica, da 
lavadeira, da passadeira, daquela que realiza serviços gerais –, para ocuparem uma 
posição que, por mais questionada que seja  ainda é vista como possuidora de 
status  social e esta relacionada a um importante  instrumento:  o saber formal 
(GOMES, 1996, p.12). 

 

 De forma que pensar na alteridade do sujeito é refletir sobre posicionamento 

políticos, sobre a condição da identidade, do mesmo, bem como pensar nas representações 

simbólicas produzidas pelos diferentes grupos sociais. A seguir apresentaremos a análise a 

partir das entrevistas, seguindo o roteiro dos blocos temáticos, trazendo indagações que 

remetem à vivência acadêmica:  

 

Sobre escolha da profissão (área de atuação)  

Quando questionadas a respeito da escolha das áreas para iniciar a formação 

acadêmica, foi possível perceber que as respostas variam bastante, as quais podem ser 

acompanhadas nas linhas que seguem:  

Porque a escolha pela área de Arquitetura? 

  

(Risos) Porque é... Quando fiz a escolha por arquitetura, eu tinha um interesse na 
área de artes, mas também tinha interesse em pensar...  como é que eu poderia 
trabalhar arte de uma forma mais [...], à época, mais utilitária. Que eu pensava: 
arquitetura que juntava uma dimensão aplicada e ao mesmo tempo tinha uma 
discursão estética conceitual, depois isso mudou, acabou que a discursão essencial, 
que é a discussão que arquitetura e urbanismo promoveu que eu acessasse, foi a 
que fez que eu continuasse em arquitetura.  (Carolina Maria de Jesus

446
, 36 anos, 

grifo nosso). 
 

Podemos perceber que na resposta da entrevistada ela priorizou por um curso com 

maior possibilidade de intervenção social – utilidade aparece com o sentido de atuação 

social. A arquitetura juntaria não somente a discussão conceitual, como também a utilitária, 

dando condições para uma atuação, enquanto profissional de arquitetura e urbanismo, que 

reverberasse em ações mais concretas na sociedade, diferentemente do que a área de Artes 

poderia permitir, segundo sua fala. 
                                                      

446
 Nome da autora do livro Quarto de despejo, sua obra mais conhecida. Foi a opção da professora de 

Arquitetura, pois lhe serve de estímulo para os estudos e a pesquisa. 
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Porque a escolha pela área de Física? 

 

Porque eu queria ser astrofísica. Talvez, diferente de muitas outras pessoas, mas eu 
quando era pequena queria ser física e pronto, eu queria ser física. Já tinha visto 
falar, então eu gostava dessa coisa de ver estrelas, de ver o céu! Aí eu... assim, um 
pouco da astronomia [...], ai eu fui ver o que era astronomia, de estudar, e aí eu 
descobri que tinha astronomia, astrofísica  é...  daí que dava alguma coisa  relativa 
a composições de astros, que fazia contas. Ai, é isso que eu quero ser! E aí era isso, 
eu gostava de fazer contas, depois eu fui resolver problemas, sabe esses negócios 
de fazer vários desafios de palavras cruzadas e gostava de matemática, e aí pronto. 
Isso ainda estava no ensino fundamental, quando resolvi uma coisa... (risos), esses 
negócios assim, então eu resolvi que queria ser astrofísica, é uma coisa assim meio 
maluca, mas achava legal. (Ruth

447
,39 anos, grifo nosso). 

 

Diferente de Carolina, Ruth tem o interesse pela sua profissão a partir de um sonho, 

de um sentimento desde a infância e relata que já tinha ouvido falar dessa profissão em uma 

entrevista. É importante salientar que a construção da profissão tem muito a ver com nosso 

imaginário social, com nosso contexto e com sujeitos que estão ao nosso redor. Dentro da 

fala da entrevistada é emblemática a frase: “então eu gostava dessa coisa de ver estrala, de 

ver o céu!”, que remete ao nosso imaginário de criança, que quando alimentado, fortalece 

percepções das relações cotidianas. Aqui um realce também para o momento em que a 

entrevistada diz: eu fui ver o que era astronomia!”, e a admiração pelas estrelas a fez querer 

conhecer o que é astronomia. Quando diz: “eu gostava de fazer conta”, chama nossa 

atenção, pois é algo visto como difícil na sociedade, trata-se de uma ciência considerada 

dura (exata), e que dentro das relações sociais se naturalizou como não sendo para 

mulheres, que deveriam assumir profissões voltadas para o cuidado.  

 

Quais os significados de ser docente em uma Instituição Federal? 

 

Primeiro você tem uma responsabilidade muito grande de tá aqui nesse espaço, 
tanto em termos de produção de conhecimento, né? Quanto em termos de 
formação de sujeitos. Eu me sinto imputada nessa responsabilidade, de fato, dar 
minha contribuição, mas também formar essas pessoas, contribuir com a produção 
teórica, em termos de pesquisa, mas também contribuir com a formação dos 
sujeitos que estão aqui, né? É...  então é uma responsabilidade grande, é uma 

                                                      
447

 O nome de escolha da professora de Física é uma homenagem à sua mãe, que a criou sozinha após a 

separação dos pais e lhe traz inspiração. 
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oportunidade também, ímpar. [...] Eu tenho quatro anos de docência aqui na 
UFBA, e só quando a gente chega aqui que de fato a gente tem a dimensão da 
importância desse espaço, né? Da importância de acolher os alunos, de também 
dar suporte para os alunos, né? De também exigir essa formação, de também 
cobrar, né? Então é, é uma oportunidade ímpar. Assim, fui substituta no IFBA

448
, fiz 

opção de trilhar uma carreira nas oportunidades que eu tinha, né? Então eu fiz 
concurso pra o IFBaiano

449
 e ai eu ingressei na carreira dois anos depois de 

formada, ingressei na carreira na EBTT
450

, então eu fiquei no ensino básico por um 
tempo, um ano de substituta no IFBA e três anos e meio no Ifbaiano e depois eu 
vim para cá. (Conceição, 32 anos, grifo nosso). 

 

Na fala da entrevistada nota-se a preocupação e o engajamento na formação de 

estudantes, além da preocupação em produzir conhecimento de qualidade, pois a 

entrevistada salienta que não é somente formar enquanto pesquisador@s, mas enquanto 

pessoas. Na sua fala, uma das freses que marca é a do acolhimento aos estudantes: “*...+ só 

quando a gente chega aqui que de fato a gente tem a dimensão da importância desse 

espaço, né? Da importância de acolher os alunos”. Salienta que foi professora substituta, 

tendo ficado no IFBA e no IFBaiano por um tempo. O que podemos interpretar é que esses 

espaços contribuíram para a formação da professora, servindo-lhe como instrumento de 

qualificação, ou seja, ser professor substituto é um caminho de aprendizado e, mais que isso, 

é um processo de aproximação com a docência e, consequentemente, da relação com 

estudantes.  

De acordo com Laura451: 

 

 
(Risos) Então, assim, tem um significado individual, que é aqui que me fortaleço, 
enquanto mulher, enquanto mulher negra. Tá, é daqui que tiro meu sustento, é 
aqui que me socializo como profissional, eu utilizo a minha função docente para o 
fortalecimento da população negra, então eu tenho várias pesquisas sobre 
comunidades quilombolas, várias pesquisas sobre saúde, saúde da população 
negra. Eu atuei, eu... eu... nós temos um curso de preparação para... ah! negros 
adentrarem na pós-graduação, o programa Abdias do Nascimento, nós temos um 
curso para negros [...]. É mobilização acadêmica, então estamos com seis alunos de 
graduação fazendo intercâmbio em universidades de Portugal, da Espanha, isso... 
ah, então essa minha função dentro da Universidade, da escola de enfermagem 

                                                      
448

 Instituto Federal da Bahia.  
449

 Instituto Federal Baiano. 
450

 Ensino básico técnico e tecnológico. 
451

 Nome da avó paterna da professora de enfermagem. Ela conta que quando criança que conta que não gostava 

muito do nome, nem da avó, nos revelando que somente depois de adulta passou a se identificar com a avó e 

perceber seu valor e inteligência, além de ser uma mulher trabalhadora. 
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daqui da Federal da Bahia, eu trabalho em prol da população negra. (Laura, 62 
anos, grifo nosso). 

 

 No discurso da entrevistada aparece o significado individual da profissão, “Tá, é 

daqui que tiro meu sustento”, essa fala nos lembra da importância do acesso ao serviço 

público via concurso para sujeitos negros/as ingressarem no mercado de trabalho, 

possibilitando-lhes uma condição de vida melhor. Revela também os significados de uma 

conquista que é coletiva, visto que a entrevistada diz: “*...+ eu utilizo a minha função docente 

para o fortalecimento da população negra, então eu tenho várias pesquisas sobre 

comunidades quilombolas, várias pesquisas sobre saúde, saúde da população negra”, o que 

nos remete a pensar no engajamento político do sujeito professora negra, na 

responsabilidade com sua comunidade. A entrevistada fala de sua função social na 

universidade quando se remete à suas ações em ensino, pesquisa e extensão, tendo função 

social sua devolutiva à comunidade negra. Prosseguindo com os relatos, observemos atentos 

ao que nos revela a professora Ruth, de Física: 

 

Hum... hum, deixa ver aqui! Tem várias coisas! Existe um ser. É, hum...  ser 
professora no Brasil é ter um status diferenciado, é assim, que não corresponde ao 
status financeiro (risos),  que... mas assim, tem uma visão, mas que massa, você tá 
trabalhando em uma Universidade Federal! As pessoas dizem: que massa, 
professora da universidade! Em outros tempos a questão financeira era mais...  e... 
mas, assim, não tem essa questão. Assim, esse capital que eu adquiro quando 
entro na universidade [referindo-se ao status], você tem várias ideias quando entra 
na universidade, como, por exemplo, essas de que é de uma classe social elevada. 
Todas essas imagens entram em sua mente e ao mesmo tempo você tem uma 
imagem, e aí as pessoas têm um descolamento dessa imagem, uma visão 
equivocada. Quando eu digo estar nesse espaço não me refiro somente à 
instituição pública, não somete no Instituto de Física, mas voltando aqui, é preciso 
várias estratégias. No Brasil existe um trabalho de manutenção para deixar nós 
negros de fora da academia, mas ao mesmo tempo existe um trabalho e 
resistência. É assim, o espaço era pra ser para todo mundo! É, coisas que mulher 
não podem1  não é assim é pra todo mundo! (Ruth, 39 anos). 

 

A entrevistada aponta para o status diferenciado de ser professora, que não 

corresponde à remuneração, e que muitas vezes não condiz com a realidade social. 

Podemos pensar que ser professor/a no Brasil, para além da má remuneração, não existe 

um reconhecimento social. Ser pesquisador/a e professor/a, e em especial no caso das 

mulheres negras, ainda é muito invisibilizado. A entrevistada aponta para uma construção 

diferenciada da identidade de professora universitária, alertando para uma não pertença de 

classe, mas que muitas vezes parece uma imagem ou representação de pertencimento, daí a 



1112 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

imagem deslocada a qual a entrevistada se refere. Ruth fala que é preciso ter estratégias de 

sobrevivência, não somente na universidade, mas na sociedade, referindo-se à importância 

da resistência, à importância da população negra ocupar os espaços, o que nos remete à 

ideia de imagem de classe, estaria ela se referindo à consciência racial de pertença a um 

grupo e uma consciência racial não dissociada da classe?  

Para Carolina de Jesus:  

 

[Momento de silencio da entrevistada] É, eu acho que é um ato para 
enfrentamento de uma... é uma coisa de uma torcida política inclusive, de ocupar 
os espaços que majoritariamente a população negra não estava, eu acho que ainda 
é uma tentativa de acreditar no espaço da academia, sobretudo no espaço da 
universidade pública como um espaço potencial para a transformação da 
sociedade. (Carolina, 36 anos). 

 

O discurso de Carolina acaba coadunando com o de Ruth, no sentido de que ela 

também fala da ideia de resistência na ocupação de espaços. Carolina aponta para um 

sentimento que é coletivo, de acreditar na universidade como um espaço de transformação, 

assim, ser professora negra neste espaço é carregar a esperança na mudança, bem como ser 

uma potencializadora de sonhos e de possibilidades para o seu grupo.  

 
Considerações finais 

Baseado nos dados referente  as pesquisas  sobre  trajetórias acadêmicas  de 

professoras negras no ensino superior,  pude observar no  seus currículos existência 

preponderante de vivências, enquanto profissionais  em outras universidades  antes de 

ingressarem no quadro de docentes da  Universidade Federal da Bahia o que se constitui  em  

uma experiência comum as docentes negras antes de fazerem parte do seleto copo docente 

da referida universidade, experiência essa que traz conexidade a suas trajetórias biográficas  

consequentemente as aproximando. Outro ponto a ser destacado e a produção academia no 

que diz respeito a publicação, existindo uma tendência de articulação entra as professoras 

negras que levam a se organizarem para publicar suas pesquisas em livros organizados pelas 

mesma, ainda sobre a publicação a participação em congressos possibilita que as 

professoras pesquisadoras negras tenham seus artigos publicados no anais como 

supracitado. 

Com base nos dados pode-se observa um semelhança no que tange a percepção 

sobre ser professora de uma instituição federal ambas acreditam na contribuição para a 
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sociedade em espacial para a população negra se constituindo em uma responsabilidade 

contribuição para com o grupo. Outra questão que liga suas trajetórias acadêmicas e a 

representação sobre o status de ser Professora no nível superior traz uma responsabilidade 

em uma distinção social que em certa medida as diferenciam, porém ambas concordam que 

esta na universidade no ensino superior enquanto docentes é superar  uma barreira , é lutar 

conta as amarras do racismo que impede  ou impedia o acesso do sujeito/a negra no espaço 

Universitário como professora   é poder adentrar nesse espaço e procurar  subverter a lógica 

social e pratica a luta antirracista.  

 Neste sentido é poder exercer o status de “outsider within, ou seja, de “estranho 

dentro” buscando a partir de um posicionamento engajado romper com estruturas sociais 

hegemônicas e eurocêntricas ser uma “outsider within é poder exercer a capacidade de 

agência perante a estrutura, o que significa que as professoras negras jogam com a sua 

condição de “estrangeira” para poderem se estabelecer na instituição bem como para 

poderem produzir conhecimento. 
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GT 12 - CORPORALIDADES E DIREITOS HUMANOS: AGENDAS PARA O BEM 
VIVER EM TEMPOS DE RE-EXISTÊNCIAS 

 
Comunicações orais 
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CORPOS DISSIDENTES NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: TEMPORALIDADE, PERSPECTIVAS E 
NECESSIDADES DAS MÃES UNIVERSITÁRIAS 

 
Natália Yolanda de Carvalho Araújo452 

Ana Gretel Echazu B453 
 

Resumo 
O artigo discute as maternagens nas intersecções de raça, classe e temporalidade como base para 
problematizar a (r)existência de mulheres mães universitárias e os seus direitos enquanto corpos ocupantes na 
universidade pública. A ordem social é problematizada numa análise geracional através de entrevistas com 
cinco mulheres mães que apresentam diferentes recortes interseccionais e experimentam/ram maternagens 
distintas na universidade. 
 
Palavras-chave: Maternagem; intersecções; mães universitárias; corpos; direitos. 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho é construído com base na experiência no projeto de pesquisa PIC 16691-

2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) intitulado “Itinerários de 

mulheres-mães e pessoas que cuidam de crianças dentro e fora da universidade: o acesso a 

direitos desde um olhar interseccional”, no qual surge o apontamento de que a universidade 

se torna um espaço que invisibiliza esses corpos e seus direitos.  

O conceito de maternagem ressignifica práticas de cuidados colocadas como 

responsabilidade feminina através do termo maternidade, termo central propagado pelo 

patriarcado. Pautar a abordagem sob a luz das maternagens compreende e amplia um 

horizonte de narrativas divergentes para além da instituição patriarcal visando empoderar e 

discutir os cuidados e ideais que fazem parte das maternagens.  

A partir de demandas vindas da problematização em antropologia e da discussão 

interseccional, colocamos o debate da democratização no contexto universitário numa 

perspectiva geracional de ascensão das classes populares e rompimento com a ordem social 

hegemônica que era característica desse ambiente, numa (r)existência das mães 

universitárias, as quais rompem com essa hegemonia.  

A discussão objetiva interpretar narrativas de mulheres que tenham sido mães 

universitárias no período anterior ao crescimento de políticas públicas na UFRN e mulheres 

                                                      
452
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mães estudantes no período vigente. Com foco em como cada ciclo temporal experimenta 

corporalidades particulares e barreiras no acesso às universidades, discute-se quais corpos 

ocupam e ocuparam esse espaço, assim como de que forma esses processos ocorreram, 

para traçar perspectivas de melhora na sua permanência e discutir seus direitos nesse 

ambiente. 

 

A ORDEM SOCIAL DO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E O ROMPIMENTO DA HEGEMONIA 

A ordem social e a divisão social do trabalho são elementos fundamentais para 

discussão das maternagens, na medida em que contribuem para que a responsabilidade 

acerca das crias caia sobre mulher e consequentemente para retroalimentação do 

imaginário social do que é ser uma mãe, caracterizado socialmente como parte da função 

feminina, o que influencia nas vivências de estudantes mulheres mães. 

Principalmente a partir de 2000 o número de mulheres nas universidades cresce, e 

cada vez mulheres jovens ocupavam mais espaços nas universidades. Isso se deve a diversos 

fatores, como o aumento das lutas feministas e processo de adaptação do trabalho no 

capitalismo, no qual as mulheres têm que trabalhar e para isso, buscam a formação 

universitária.  

Nessa perspectiva, crescem e são criadas inúmeras bolsas e programas de auxílios, 

que variam de acordo com a instituição de ensino superior pública e visam atender pelo 

menos de forma parcial esse público. Como exemplo, a partir do inciso VIII do artigo 3º do 

PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil), regulamentado em 2010, está a 

obrigatoriedade do desenvolvimento da área “creche”. O projeto de lei 7.187-A/2017 

também surge na perspectiva de busca a garantia de creches nas Instituições de Ensino 

Superior que futuramente venham a ser concretizadas no país. 

Na UFRN, instituição campo da pesquisa, a resolução Nº 169/2008, referente aos 

programas de auxílio estudantil inclui diversos programas na universidade, contudo, o 

auxílio creche é institucionalizado pela resolução Nº 027/2012. O auxílio na instituição possui 

o valor mensal atualmente de R$200 para crianças até 6 anos e com critérios determinados 

de participação. O valor foi duplicado no ano de 2018 devido a diversas manifestações 

estudantis, principalmente no Setor de Aulas II, em repúdio à expulsão de uma estudante 

mãe e de sua filha numa sala de aula da UFRN no mesmo ano, caso que se tornou viral 
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nacionalmente e fez transbordar o debate acerca da permanência e direitos das mães 

universitárias.  

Apesar da existência de políticas públicas responsáveis pela alteração da constituição 

social desse ambiente, elas não foram acompanhadas por uma ressignificação do espaço 

universitário e das suas relações de dominação para a constituição de direitos de uma forma 

ampla. A tentativa de quebra nessa hierarquização das universidades brasileiras feita através 

das políticas públicas encontra diversas dificuldades, principalmente com a cristalização da 

ordem social que constitui esse ambiente na consciência coletiva, o que gera disputas pelo 

seu rompimento construído a partir da maior diversidade de sujeitos sociais. 

Nesse contexto, surgem conflitos de ritmo diverso na apropriação das mudanças que 

envolvem a democratização e popularização do ensino público, ampliando a circulação e 

existência desses corpos nesse espaço. Os corpos das mulheres mães estudantes 

universitárias, são lidos enquanto dissidentes, pois na mudança do âmbito universitário 

público, precisam se reinventar e resistir diante das realidades e dificuldades da 

maternagem nesse ambiente, que contemplam aspectos da logística de conciliar as diversas 

intersecções expressas através de seus corpos, lidos no trabalho como sua experimentação 

do mundo e base para discussão de maternagens dissidentes. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa faz uso da etnografia e entrevistas para além do método, mas como 

construção/compreensão dessas narrativas, ponderando o perfil das mães, sua assistência 

por políticas, vivências de maternagem e estratégias de (r)existência na universidade. A 

partir do conceito metodológico embasado na concepção de usuário-guia (JORGE; MOEBUS; 

SILVA, 2016), o que representa um sujeito caracterizado por cuidados e limites de caráter 

icástico que proporcionam uma abordagem por vertentes sociais diferentes, discutimos 

sujeitas-guia com distintas experimentações das maternagens. 

O conceito foi abstraído e utilizado numa perspectiva mais extensa que vise 

contemplar diversas intersecções sociais a partir da análise das maternagens, de forma a 

construir narrativas embasadas pelos recortes geracionais, de classe, renda, raça e para além 

do itinerário terapêutico, caracterizado como “trajetórias individuais dentro de um campo 

de possibilidades socioculturais para a elaboração de projetos específicos e até 

contraditórios” (ALVES; SOUZA, 1999, p. 125). 
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A metodologia interseccional foi cunhada nos anos 80 pela advogada e feminista 

negra estadunidense Kimberlé Crenshaw, sendo uma abordagem metodológica pautada na 

compreensão para além do gênero como categoria individual e única de opressão, mas 

relacionada com aspectos como idade, gênero, raça, classe e etc: 

 
[...] uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão 
de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 
disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos 
ou ativos do desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p. 177) 

 

 A interseccionalidade é fator fundamental de análise para construção uma 

interpretação antropológica bem embasada, mais próxima de incertezas e que consiste em 

buscar significações para compreender experiências e vivências de outras pessoas (ALVES; 

SOUZA, 1999). 

A partir disso, foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas com as 

contribuidoras que visam construir o passo a passo mais natural possível em uma entrevista: 

aquele gerado através do dialogar. A estruturação de perguntas surge como necessária, por 

dar centralidade teórica na discussão empírica e guiar a entrevista, contudo, a partir das 

diferentes vivências e intersecções colocadas pelas sujeitas-guia, as perguntas foram 

adaptadas, assim como outras foram acrescentadas ou eliminadas.  

A presença desses corpos e de suas crias nesse espaço, resistindo e reinventando o 

cuidado de si e do outro, são aspectos fundamentais para apreensão da abordagem 

metodológica, pois ela é baseada nos corpos enquanto aspectos metodológicos: dotados de 

vivências, sensações e afetos fundamentais para se pensar a ética da pesquisa e desenrolar 

metodológico com base numa ética do cuidado, conceito discutido por Carol Gilligan: 

 
A ética do cuidado nos guia para atuar com cuidado no mundo humano e enfatiza o 
preço que supõe a falta de cuidado: não prestar atenção, não escutar, estar 
ausente em vez de presente, não responder com integridade e respeito. (GILLIGAN, 
2013, p. 34, tradução nossa) 
 

Nas entrevistas, o cuidado ético se inicia pela utilização de termos de consentimento 

livres e esclarecidos (TLCE) com as sujeitas-guia. Para além do termo, discutimos uma 

problematização ética que compreenda as maternagens como fenômenos de estudo social, 
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mas que paute a existência do caráter subjetivo e afetivo como essencial para construção de 

uma abordagem que não constranja ou seja um gatilho psicológico nas mulheres. O 

anonimato, garantido no TLCE, é utilizado para resguardar a privacidade das discentes, são 

utilizados nomes que seguem as intersccionalidades das estudantes, de forma a representar 

uma alusão às suas vivências e (r)existências.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A distinção entre maternidade e maternagem permeia todo o trabalho. A 

maternidade é entendida aqui como um conceito cunhado pelo patriarcado, o qual segundo 

Gayle Rubin (1993) é uma instituição social de dominação masculina e que remete ao Velho 

Testamento. Sobre a distinção entre maternidade e maternagens, Andrea O’Reilly aponta: 

 
(...) a distinção, cunhada por Rich, entre maternagem e maternidade foi o que 
permitiu que as feministas reconhecessem que a maternidade não é naturalmente, 
necessariamente ou inevitavelmente opressiva. Em vez disso, a maternagem 
libertada da maternidade, poderia ser experimentada como um lugar de 
capacitação e de mudança social se, recorrendo às palavras de Rich, as mulheres 
“desobedecessem às leis da instituição da maternidade”. No entanto, na maioria 
dos debates do feminismo acadêmico, essa crucial diferença entre a instituição e a 
experiência ainda não é reconhecida, nem compreendida. Como resultado, 
confunde-se maternagem e maternidade, de modo que a condição materna é 
considerada unicamente e exclusivamente como uma entidade patriarcal. 
(O’REILLY, 2016, p. 92) 
 

Simone de Beauvoir aponta que o cuidado doméstico é responsabilidade quase que 

total da mulher, e “disso resulta que a mulher pode mais dificilmente do que o homem 

conciliar a vida familiar com o papel de trabalhadora. No caso em que tal esforço é exigido 

dela pela sociedade.” (BEAUVOIR, 1970, p. 173). A ordem social é de que as mulheres são as 

responsáveis a partir quase de uma vocação pelas crianças, e nesse sentido, enquanto 

ambiente social, a universidade se defronta com dilemas ao fato de que as mulheres mães 

estão nesse ambiente não projetado para elas e suas crias.  

Segundo Durkheim (1999), a divisão social do trabalho funciona enquanto gerador de 

solidariedade, mas além disso ela supera apenas uma utilidade econômica (especialmente 

no sistema capitalista), pois forma uma ordem social (a qual consiste nas normas, regras, 

costumes que determinam as relações sociais) e moral sui generis. Segundo Karl Marx e 

Engels (2002), o processo do materialismo histórico-dialético tem como base da formação 
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social a sua infraestrutura, que seria determinada pelo grupo detentor da base econômica 

da sociedade, o que gera a chamada superestrutura, composta por instituições, cultura, etc. 

A partir disso, as instituições, numa relação dialético-histórica, constroem e são 

construídas historicamente por aspectos morais que caracterizam a ordem social 

influenciada pelas relações de hierarquização, poder, dominação e resistência dos sujeitos 

estigmatizados por fugir a ordem social presente nesse ambiente, a exemplo do espaço 

universitário público.  

Segundo a nossa reflexão conjunta desses autores, a ordem social das instituições 

universitárias seria determinada historicamente pelo fator econômico citado. Cabe ressaltar 

que discutir a elite econômica no Brasil não é dissertar apenas sobre aspectos econômicos, 

mas sobre marcadores sociais que englobam esse processo: a elite econômica é formada 

principalmente por homens, cis e brancos; recortes que não podem ser esquecidos num país 

marcado pela escravização de indígenas e afrodescendentes, e que passou (e ainda passa) 

por processos de opressão contra as mulheres.  

Em relação ao contexto universitário que constitui o seu ambiente, a democratização 

e a opressão presente nesse espaço, Boaventura Santos (2011) coloca a falha da 

democratização do acesso às universidades, aspecto fundamentado em mérito e privilégio 

na maioria dos países. A mudança na ordem social vigente é dessa forma complexa, pois 

trata da reconstrução de uma moral sui generis que não é alterada em algumas décadas por 

ser embasada em aspectos históricos que geram uma consciência coletiva acerca de 

estruturas sociais de forma inconsciente nas formas de dominação e violências simbólicas 

nas universidades públicas. 

A alteração do espaço universitário e da moral constituída nele é feita considerando 

o contexto histórico que o formou e que reverbera na sua constituição atual. O recorte de 

gênero é um dos aspectos a serem considerado na discussão sobre maternagens. Segundo 

Elisabeth Badinter (1985), os séculos XVIII e XIX são fundamentais para a constituição do 

papel da boa mãe, período em se inicia a era de provas de amor no que tange a 

maternagem. A vida das mulheres é pautada a partir dos filhos e da responsabilidade acerca 

delas, aspectos relacionados a construção de um imaginário social acerca da maternidade. 

Elisabeth Badinter discute o mito do amor materno e o seu papel: 
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A maternidade torna-se um papel gratificante pois está agora impregnado de ideal. 
O modo como se fala dessa "nobre função", com um vocabulário tomado à religião 
(evoca-se freqüentemente a "vocação" ou o "sacrifício" materno) indica que um 
novo aspecto místico é associado ao papel materno.” (BADINTER, 1985, p. 223). 
 

Os ideais sobre ser mãe, dessa forma, constituem a sociedade e adentram na 

universidade, gerando conflitos. A concepção de corpos dissidentes surge no trabalho como 

característica dos corpos das mães universitárias, entendidos segundo Judith Butler (2015) 

como indicadores de si, mas para além disso, indicadores de questões e tensionamentos, 

elencadas por Butler (2015, p. 16): “Que corpos chegam a importar? E por quê?”, são 

fundamentais na problematização de maternagens dissidentes. María Luz Esteban discute 

ainda sobre corpos: 

 

Nas perspectivas mais recentes, o corpo não é um objeto de estudo, nem um mero 
sinal, símbolo, significado ou espelho e mediador da cultura, mas o objeto central 
da investigação: um corpo epistemologicamente órfão, prisioneiro em um 
dispositivo de dominação (citando a Foucault), mas ao mesmo tempo livre dela, um 
corpo agente, sujeito. (ESTEBAN, 2008, p.137, tradução nossa) 
 

Os corpos das mulheres mães universitárias são indicadores para compreensão do 

mundo universitário, pois sofrem opressões nesse espaço, mas são sujeitos ativos e 

transformadores de realidades. A análise geracional discute a experimentação desses corpos 

em relação aos direitos políticos expressos na forma de políticas públicas de auxílio ao grupo 

de mulheres mães universitárias. As questões e desigualdades que elas enfrentam se 

conectam a partir das gerações, que segundo Parry Scott (2010) se relacionam nas famílias, 

mas para também além delas, em relação a um acontecimento histórico que conecte essas 

pessoas para além da idade ou parentesco em si.  

A análise geracional discute a experimentação desses corpos em relação aos direitos 

políticos expressos na forma de políticas públicas de auxílio ao grupo de mulheres mães 

universitárias, direitos que vão para além de auxílios e demandas, mas permeiam o cuidado. 

Segundo Laura Pautassi, o cuidado é também um problema de garantia de direitos:  

 
A rigor, o problema do cuidado e de quem o exerce (para si ou para outros) refere-
se a um problema do exercício de direitos, quando estão acordados, ou em caso 
contrário de diminuição de desigualdades, como condição de uma política pública. 
Os dois casos, nos remetem a um debate no qual se cruzam direitos, desigualdades 
e política, em consonância com as demandas feministas clássicas e seus 
desenvolvimentos teóricos. (PAUTASSI, 2010, p. 31, tradução nossa) 
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Dessa forma, apesar da constituição da ordem social anteriormente citada no 

ambiente universitário e da mudança de pautas necessárias dos corpos que o ocupam, estar 

em um espaço não sendo um corpo pertencente à hegemonia pautada nele não anula a 

existência desse público nem a suas estratégias de resistência. Mesmo não sendo maioria do 

número de estudantes nas universidades, principalmente antes das políticas de permanência 

estudantil, as mães universitárias são grupo presente nesse espaço e possuem pautas que 

questionam a constituição do espaço, direitos e relações nas universidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para compreender as narrativas das maternagens das mulheres mães universitárias a 

partir da temporalidade, foram selecionadas 5 sujeitas-guia que foram entrevistadas: 3 

dessas estudantes mães atualmente da UFRN (duas da graduação e uma doutoranda) e 2 

que foram discentes mães na instituição (uma graduanda e outra mestranda). As sujeitas 

constroem maternagens conflituosas socialmente, na medida em que a competitividade do 

capital entra em conflito com a altruísmo presente na lógica da maternagem (HAYS, 1996, 

citada por MENDONÇA, 2014).  

 

LÉLIA: “Eu fui mãe quando eu achava que tava preparada” 

Uma mulher negra de 58 anos, militante de movimento negro do estado, mãe de dois 

filhos e casada, Lélia tinha os filhos respectivamente nas idades de 6 e 1 ano no seu período 

de em mestrado da UFRN na década de 90, sendo liberada do emprego de professora da 

rede estadual na época, morava próximo à UFRN nesse período. 

A entrevista foi realizada no dia da Consciência Negra, logo, a intersecção 

representada por uma mulher negra ocupando o espaço universitário surge de forma 

enfática e transborda a semelhança com Lélia Gonzalez, acadêmica, professora e uma das 

fundadoras do MNU (Movimento Negro Unificado) no Brasil. Sobre suas vivências raciais, 

importante intersecção para compreender a sua maternagem. A mulher mãe coloca: 

 

Então, na verdade minha querida, eu acho que a gente avançou muito com as lutas 
e etc, mas a cada dia a gente mata um leão, e não é só… é nos ambientes como 
esse aqui que é extremamente elitista. Embora as pessoas tenham um ponto de 
vista de conhecimento e elas tem um discurso, mas você vai vendo nas práticas 
cotidianas como isso vai sendo revelado de diversas formas.” 
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Na sua vivência de maternagem, Lélia afirma que foi mãe quando quis e achava que 

daria conta desse papel, apontando que se direcionou para o aborto duas vezes quando 

engravidou anteriormente, uma medida comum as mulheres de classe popular, em especial 

negras, que optam pelo aborto por diversas motivações, mesmo que queiram ser mães 

futuramente, muitas delas morrendo nesse processo ou se sobrevivem, lindando com as 

consequências de fazer um aborto criminalizado num país que religiosamente também o 

condena. 

Na medida em que teve filhos e que começou a exercer sua maternagem de forma 

contínua, assim como de forma concomitante a outros papéis e obrigações, Lélia aponta que 

sua rotina sofreu diversas alterações. Sobre a rotina no conciliar da maternagem no contexto 

universitário com outros aspectos da vida, a colaboradora coloca que os cuidados no seu 

caso se exerceram de forma intensa: 

 
É tipo assim: você passa o dia inteiro praticamente fora, você vai em casa, você ia, 
você volta, você não… ai você tem que preservar alguns momentos intensos, que é 
diferente da mãe que se dedica assim a casa né, ou seja, que tem um tempo todo 
disponível pra casa, mas eu não tive essa experiência, a minha vida foi o tempo 
inteiro e casa e a rua, a casa e a rua.” 

 

Ainda sobre o ser mãe universitária, Lélia coloca a sua visão sobre a união dos papéis 

de mulher mãe e estudante, sendo essencial na sua perspectiva a existência da sua rede de 

apoio, Lélia aponta que ainda enfrentou diversas dificuldades:  

 
É um sofrimento na verdade assim, Porque você não tinha essa estrutura, e ai eu 
contei com apoio, com essa rede, a mãe, sogra, deixava na casa de amigos, e como 
eu morava perto eu vinha e era essa confusão de momentos, mas inclusive eu tinha 
uma colega que era professora minha ela disse assim ‘eu não sei como que você 
consegue fazer as coisas’”.  
 

A sujeita aponta que contava com a rede de apoio apenas da parte feminina da 

família, o que afirma o aspectos de cuidado e responsabilidade das crias referente às 

mulheres: “Eu tenho uma família bem extensa assim, extensa de homens, mas só seria 

minha mãe e minha irmã, e muitas vezes eu fui deixar na casa delas e depois eu ia pegar, 

tudo de busão né.”. Membra do movimento estudantil, ela coloca a importância de rodas e 

cirandas para sua participação em atividades e o fato de o marido fazer parte dessa rede. 

Lélia narra que sua rotina com a filha maior ocorria dentro do ambiente universitário 

e para além dele, nos espaços ofertados pela cidade que incluíam espaços infantis: “Tudo 
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quanto tinha colônia de férias que existia aqui, o que existia em Natal ela tava, ela vivia aqui 

dentro porque não tinha com quem deixar, morava perto e aí arrancava ela”. E narra 

reclamações dos filhos diante do contexto em que viviam, assim a reação deles perante 

esses aspectos: 

Aí mãe, porque você abandonou, porque não sei o que’, mas é meio uma 
chantagem sabe, porque ele sempre foi assim, aí não sei que é porque é mais 
velho, aí eu digo ‘eu devia ter ficado mais tempo com eles’ porque assim, quando 
eu tava nesse processo de formação, batalhando por trabalho e etc, mas eu 
sempre disse assim ‘eu tô batalhando por eles também’, então o tempo com eles 
né, eles crescem muito rápido, então foi nesse… que eu não vi, quando eu vi já 
tavam crescidos 
 

Nesse sentido, ela aponta para semelhanças da sua experiência de maternagem com 

mães universitárias atualmente, desde dificuldades até recortes de classe “você tinha que 

dispor de grana, quem não tem, não tem como, tem que carregar (o filho).” 

Lélia, que coloca que nunca recebeu reações negativas ou teve problemas quando 

levou os filhos para universidade, apesar de trazê-los de forma esporádica, disserta sobre 

semelhanças entre o ser mãe universitária hoje e naquela época, principalmente no que 

tange às dificuldades: 

 

Eu acho assim, eu acho, vamo pensar que as dificuldades que a gente tinha de não 
ter creche, não ter isso era a mesma, embora isso tenha (na minha época) um 
pouco mais… mas as dificuldades são as mesmas, principalmente para as mães de 
origem popular que elas acabam de ter que contar com essa rede de solidariedade, 
o serviço de creche se você for pensar é durante o dia, e mãe que estuda a noite 
faz o que? Porque grande parte dos nossos estudantes de origem popular tão aqui 
nos cursos noturnos, você faz o que?” 

 

A antiga discente da UFRN direciona possíveis alternativas para um melhor auxílio as 

maternagens na universidade, como ter uma creche ou criar espaço para mães que encontram 

dificuldade no local de deixar seus filhos, o que poderia servir de complementação na 

formação de profissionais relacionados à área.  

 

CAMILA: “Eu me sentia mal porque eu tinha medo” 

Atualmente com 43 anos, Camila tem o nome inspirado na música “Camila, Camila” 

da banda “Nenhum de Nós”, que narra o enxergar do outro perante uma mulher que sofre 

violência. Na pesquisa, Camila é uma mulher não negra que já tinha a pretensão de se casar 

com seu companheiro na época que ao engravidar do primeiro filho, foi morar na casa da 

mãe. Ela teve 2 filhos antes de entrar numa graduação em 2004 na UFRN: um filho com 21 
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anos e a segunda com 23. Camila coloca que nenhuma das suas gestações foram planejadas, 

mas que desejava ser mãe, principalmente depois de se sentir culpada por realizar dois 

abortos, que segundo ela, a desestruturaram psicologicamente. 

Camila coloca emocionada que ser mãe para ela foi um projeto de vida, formação de 

família e uma forma de consolidar um amor que ela tinha pelo ex-marido: “Ser mãe pra mim 

era, ser mãe pra mim foi um sonho que eu pedi a Deus que me concedesse até porque eu 

tinha feito esses dois abortos e me sentia muito culpada e ser mãe... eu precisava ser mãe 

pra tirar essa culpa da minha frente”.  O ideal de família colocado por Maria Kehl (2008, 

apud Mendonça, 2014) é relacionado ao sentimento de busca seguido por Camila, 

aumentado pelo sentimento de culpa por ter feito abortos em um país que criminaliza e 

marginaliza a temática. Ela traz à tona que se transformou numa nova mulher quando se 

tornou mãe, uma mulher protetora: 

 

Quando eu fui mãe, foi como se eu tivesse me deixado um pouco a parte e tivesse 
me transformado numa nova mulher, a mulher protetora, aquela que tinha que 
proteger os filhos e que pra essa proteção eu tinha que perder… eu costumo dizer 
brincando que quando eu tive filho eu perdi a vergonha, porque eles dependiam de 
mim, então eu tinha que defender eles, tinha que cuidar, então eu fiz de tudo e me 
transformei. 

 

Camila trabalhava num hotel da cidade quando engravidou do primeiro filho, 

decidindo em conjunto com o companheiro que pararia de trabalhar para cuidar da família. 

Ao ser questionada sobre como se deu esse processo de mudança de decisão, primeiro pelo 

trabalho doméstico e depois por fazer uma faculdade, a colaboradora narra esse processo e 

aponta para as dificuldades financeiras que viveu na época enquanto mãe de classe popular: 

 

Quando se é mãe a gente pensa muito nos filhos, então eu pensava muito. Eu já 
não tinha uma relação muito boa com meu antigo marido, então eu pensava assim 
o que seria do meu futuro, e quem geralmente fica com os filhos e cuida, e tem 
responsabilidade é a mãe. Então eu sabia que eu tinha capacidade e que queria 
algo melhor confesso, não pra mim, mas pra dar uma melhor qualidade de vida pra 
eles. [...]  Nós morávamos num local em que só tinha 2 vãos, não tinha água, não 
tinha banheiro, não tinha pia, não tinha água, não tinha infraestrutura. Eram 
apenas 2 vãos, 2 quartos e claro que eu não queria passar o resto da minha vida 
naquela situação. E meu antigo marido trabalhava muito, mas com 2 filhos, 
complicado né? Pra as questões básicas, leite, neston, fralda, era tudo muito caro, 
então não dava, então por isso que eu comecei a tentar estudar. 
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A sujeita-guia afirma que quando os filhos não iam para escola ou havia algum 

imprevisto ela faltava no estágio, o marido por trabalhar em regime de escala ficava com as 

crias, ou levava os filhos para faculdade, e aponta para existência do medo ao levar as crias 

para esse espaço: 

Eu confesso que me sentia mal, não sei se vai perguntar isso… eu me sentia mal 
porque eu tinha medo, eu tinha medo primeiro da reação das professoras de 
imediato, de ver uma criança em sala. E em segundo eu tinha medo que eu 
geralmente levava minha filha, que ela atrapalhasse. Quando eu levava eu sentava 
lá atrás pra procurar atrapalhar o menos possível e como ela já era mocinha, acho 
que ela tinha uns 4 anos, eu levava material escolar, papel, lápis de cor, então 
assim, ela até que gostava, ela ficava prestando atenção da aula. 

 

Ela coloca sua experiência de maternagem em paralelo à de mães atualmente e na 

sua época, narrando a existência de uma rede de apoio na sua família, condições de pagar 

uma escola para ambos os filhos pelo fato de o marido trabalhar muito e o cenário de apoio 

dos seus pais, fatos que segundo ela, não são universais para todas as mulheres mães 

estudantes: 

 

Se eu não tivesse tido esse apoio seria muito complicado eu ter dado continuidade 
ao curso uma vez que na UFRN não dá esse apoio. Então assim, eu acredito que 
muitas mulheres passaram muita dificuldade além do que eu passei e eu me 
solidarizo com elas nesse sentido e faço votos que algum dia tenha um 
equipamento pra receber os filhos das estudantes da UFRN. 

 

Camila estudava nas madrugas na época da universidade, apesar de hoje pontuar não 

aguentar mais fazer isso, afirma que a maternagem não foi fácil nesse período, mas que 

lutou mais na graduação até mesmo para sua turma se orgulhar dela: “então foi muito difícil, 

não é fácil ser mãe e buscar qualificação”. 

Sobre os cuidados com os filhos antes e depois de entrar na faculdade, ela aponta 

que acredita ter cuidado bem das crias antes de entrar na universidade e por isso não sente 

culpa nesse sentido, mas narra que ao entrar na faculdade tinha medo de acontecer algo ao 

deixar os filhos com o pai ou a avó materna. Coloca que sentia o fato de deixar os filhos na 

escola o dia inteiro, mas que reconhecia que estava fazendo isso por eles: 

 

eu sentia mal, mas eu não me torturava por isso [...] Uma coisa assim que eu tenho 
um nózinho até hoje é que eu queria ter brincado mais com eles, mas eu não podia 
porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que fazer 
comida, é isso.” 
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Sobre o contexto de fomento às políticas públicas e semelhanças e diferenças com 

relação ao que foi ser mãe e universitária na sua época e o que é exercer esses papéis 

atualmente: 

Eu acho que com a questão das cotas principalmente as mulheres tiveram mais 
oportunidade de ingresso, o problema é que eu não sei quais são os índices de 
permanência e de conclusão de curso [...] eu acho que com a criação das políticas e 
de toda a estrutura que oportunizou mais acesso as universidades foi um ganho 
muito grande pras mulheres e pra fazer diferente, e a consequência disso eu vejo 
como mais autonomia, menos violência contra a mulher porque elas vão se 
empoderando, vão tendo mais conhecimento, vão sabendo seus direitos. Então pra 
mim houve mudança sim e significativa com essas políticas, com a divulgação 
dessas políticas, com o acesso dessas mulheres mães a universidade” 

 

Segundo ela, a universidade e poderia contribuir de forma diferente para auxiliar as 

mães estudantes, como fazer uma residência ou direcionando vagas exclusivas para mães 

que tem filhos dependes só delas e que não tivessem mais alguém para cuidar, cita também 

uma creche escola em que a mãe estudante pudesse deixar seu filho até a idade em que ele 

poderia frequentar uma escola comum. 

 
MARIELLE: “Tinham muitas coisas que podiam ser feitas com pouca grana, só bastava ter 

vontade, só bastava enxergar que a gente tá aqui” 

 
Nascida no Rio de Janeiro, mas morando no Rio grande do Norte a 12 anos, Marielle, 

tem nome inspirado na vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, socióloga e política 

assassinada em 2018 em um caso envolto de mistérios e milícias. A estudante da UFRN que 

chamamos de Marielle tem 25 anos e vem para aulas da sua graduação de onibus ou de uber 

por pagar disciplinas a noite que são mais difíceis para voltar de onibus, pelo fato de 

companheiro chegar tarde para ficar com a filha e ela não poder deixar a menina de 7 anos 

sozinha depois de chegar da escola particular em que estuda.  

Marielle é uma mulher negra e mora junto com o companheiro faz quase 2 anos, tem 

como fonte de renda uma bolsa de pesquisa na UFRN, o auxílio alimentação ofertado pela 

faculdade e a pensão que o pai da filha manda no valor de 250 reais, que segundo ela, só 

paga a escola da criança. O pai de Marielle também contribui com um valor mensal de forma 

esporádica e segunda ela “quando está de bom humor”. 



1129 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Narra que nunca quis ser mãe, aspecto influenciado pelo fato de ter criado sua irmã 

mais nova até sair de casa, mas engravidou aos 18 anos não tendo ninguém para apoiá-la e 

tendo uma gravidez extremamente difícil: 

 
Eu literalmente estava sozinha, não tinha ninguém pra me apoiar [...] eu fiquei 
sozinha pra construir tudo de tipo assim, de construir a casa, as coisas que eu ia ter 
que ter pra uma criança, pra receber uma criança, e construir esse psicológico pra 
receber uma pessoa que ia depender de mim. eu passei fome durante a gravidez, 
de tipo realmente não ter nada pra comer, e comer na casa dos outros. 
 

Ela coloca que na sua maternagem passou por uma depressão, influenciada também 

pelo racismo que sofria na cidade “eu tive depressão, eu já tinha tido depressão antes e 

voltou, eu passei por umas situações barra de racismo na cidade [...] e aí eu fiquei muito 

deprimida”.  

Aponta que teve profundas mudanças ao se tornar mãe, desde corporais até ter que 

pensar e repensar antes de fazer algo e ter diversas preocupações: “Nossa, é difícil. É muito 

complicado porque a maternidade não é uma coisa linear, tipo sempre é assim, e eu digo 

que não é linear não é só pra pessoas diferentes, mas ela não é linear durante a vida do seu 

filho”. Narra também a sua descoberta da gravidez e a sensação desse momento: “Quando 

descobri que tava grávida e aí foi um baque na sensação de que eu pensei ‘porra, eu não 

poder fazer essas coisas que eu queria fazer’”. 

Nessa perspectiva linear afirma que, agora devido à idade da filha, a maternagem é 

mais tranquila: “agora é a fase que tá mais tranquilo sabe, mas sempre foi muito difícil, e era 

situação de que ‘porra eu amo, mas ao mesmo tempo eu queria só ter uma folga, tá 

ligado?’”. Segundo ela, atualmente a filha por dialogar mais faz mais contestações e precisa 

de mais atenção nesse sentido e no sentido logístico da rotina: 

 
Me dói muito as vezes não pode dar essa atenção, vem a questão da culpa, sempre 
existiu a culpa de não poder dar uma coisinha melhor, a culpa de enfim, não poder 
estar presente nos presentes nos momentos nos momentos iniciais de tudo, de 
ouvir todas as coisas, de ver todas as coisas, porque eu trabalhava muito e agora eu 
me sinto culpada, culpada de não poder dar essa atenção que ela me cobra que 
não é toda hora”  
 

Sobre a relação entre companheiro e mulher nos cuidados com a cria, coloca: “todas 

as mães com quem eu converso tem problemas, assim com relação a logística dos filhos, 

porque por mais que você seja casada, o marido nunca faz do mesmo jeito que a esposa, 

muito raro um pai ter uma responsabilidade com o filho do mesmo jeito de uma mãe”. 
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Aspectos que reforçam a construção do ideal da mãe propagado pelo patriarcado que 

reverbera atualmente. 

Marielle trouxe a cria para a UFRN muitas vezes, assim como para faculdade que 

cursava no interior. Contudo, deixou de trazê-la para UFRN após uma discriminação sofrida 

por elas pela sua presença em sala, causada por um professor. Sobre a relação com esse 

grupo narra que ainda que tem professores que: “você sente que não curte muito *...+ você 

vê que as caras não são muito legais”, mas que majoritariamente é bem recebida por 

colegas e professores. 

Coloca a dificuldade na sua rotina e sobre a injustiça de medir pessoas com 

diferentes rotinas sob os mesmo parâmetros “é isso que muitas vezes os professores falam, 

é que tipo ‘você precisa se dedicar, isso não pode ser um problema na sua vida’, como se eu 

pudesse pegar meu filho e jogar no lixo, pegar meu marido e jogar no lixo, não é assim que 

as coisas funcionam”. 

Ela aponta as dificuldades de ser mãe que na sua perspectiva continuam as mesmas 

independente da geração, mas diz também que não vê tantas mudanças no âmbito 

universitária, na medida em que hoje ganham um auxílio creche que tem um valor 

desproporcional aos gastos de uma mãe, o que faz com que a universidade não cumpra o 

papel de acolher esse público da forma necessária: 

 
Então eu acho que não mudou muita coisa pras mães de antes pra hoje, o que 
mudou é que hoje tem uma bolsa que dão pra gente e que não paga nada, porque 
com 200 [...] era 100 conto, com 100 conto eu não pago nada, eu não pago uma 
pessoa, eu não pago uma creche, eu não pago nada, com 100 conto eu pago a 
merenda pra ela ir pra creche. 200 conto ajuda ok, tem creche que você paga com 
200 conto, mas mesmo assim, e aí a universidade se exime totalmente de todo o 
resto, [...+ eles dão uma bolsa que pra mim é um tapa boca ‘eu tô te dando isso 
aqui, cala a boca, você não pode reclamar mais, eu já tô te dando isso aqui’ e ai 
você não pode reivindicar outras coisas de ter tido uma coisa mais atenciosa pras 
mães, de ter um espaço pra essas crianças ficarem, um acompanhamento 
diferente. 
 

Marielle coloca também as dificuldades de ser mãe e universitária, como fazer 

viagens acadêmicas, tanto de campo quanto apresentação de trabalhos em eventos com as 

crias, que não podem ser transportados mesmo que essas mães já tenham absoluta e total 

responsabilidade pelos filhos. Como alternativas, ela pauta a necessidade de o NEI (Núcleo 

de Ensino Infantil), escola infantil de referência em Natal localizada no campus e que tem 

suas vagas destinadas por sorteio, ser prioritários para mães universitárias por ser um 
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espaço facilitador e já dentro da universidade, podendo ter um horário a noite com 

estagiários.  

Além disso, coloca medidas mais simples no sentido de espaço “a UFRN tem um 

espaço enorme arborizado, custava botar um balanço? botar um escorrega? armar uma 

rede, aquelas redinha assim normal pra uma mãe poder sentar pra amamentar o filho? são 

coisas muito pequenas que não exigiriam tanto recurso público”. Complementa ainda nesse 

sentido que existe a possibilidade de melhorar o espaço universitário para as mães, mas que 

é preciso vê-las e ver suas demandas: 

 
Tinham muitas coisas que podiam ser feitas com pouca grana só bastava ter 
vontade, só bastava enxergar que a gente tá aqui, enxergar para além das 
polêmicas, enxergar que são pessoas que elas não precisam só estar aqui, elas 
precisam permanecer, que entrar é fácil, passar é fácil, difícil é você ficar e passar 
por essa realidade durante 4, 5 anos passando por isso e não ter vontade de 
desistir ou não desistir no meio do caminho.” 

 

LÍLIA: “Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um eterno senso de culpa” 

Uma mulher de 29 anos, Lília é bolsista em um doutorado iniciado esse ano na 

instituição, já tendo experiência na sua área em projetos e como professora federal. Seu 

nome é inspirado em Lília Schwarcz, antropóloga e historiadora brasileira branca que discute 

temáticas como gênero e raça no Brasil. A colaboradora é casada e possui uma filha de 2 

anos que nunca chegou a trazer para universidade por ela frequentar creche desde os 7 

meses, atualmente ficando meio período num grande colégio particular de Natal e meio 

período na casa da sogra. 

Pelo fato de não trazer seus filhos para universidade, a sujeita traz o recorte de mães 

que não trazem seus filhos para esse espaço, mas continuam existindo com suas 

particularidades. Ela coloca que acredita que a maternagem no doutorado é mais leve do 

que no mestrado e especialmente, em relação à graduação, período em que não sabe se 

daria conta disso. 

Ela narra que apesar da maternagem e do ideal de formar a família com o marido ser 

um sonho, sempre pensou em ter filhos só depois do mestrado ou do doutorado, ideia que 

mudou após uma doença do marido, culminando numa gravidez planejada. Lília enxerga o 

ser mãe numa relação com aspectos biológicos e praticamente como um chamado natural e 

primitivo para a maternagem, apesar de realizar brevemente um contraponto das mães que 

não desejam ser mães, ela coloca que crê no ser mãe como uma questão biológica: 
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Eu acho que ser mãe pra mim é uma… é uma realização, eu enxergo quase que 
como um chamado natural, assim uma coisa biológica, eu respeito, mas eu 
confesso que eu não entendo quando a mulher diz que pelo menos biolo… eu 
entendo quando ela faz aquela decisão social de pensar ‘eu não quero ter filhos’, 
mas eu acho que existe uma demanda biológica assim… dessa coisa bem primitiva 
mesmo, eu enxergo como isso. Pra mim é uma realização, uma necessidade 
biologicamente falando, é uma responsabilidade, um desafio. 
 

Apesar disso, ela narra o sentimento de perda porque não é a mesma pessoa de 

antes, tendo que se reinventar com a maternagem perante uma crise de identidade ao ter 

que conciliar seu lado profissional, estudantil, esposa e mãe, o que fez ela se sentir afogada 

por tudo isso no doutorado. Lília estuda de madrugada ou depois que a filha dorme para 

conseguir conciliar a rotina com a família e os estudos acadêmicos. Sobre a maternagem ela 

aponta: 

Então assim eu acho que a maternidade foi um furacão que passou assim na minha 
vida, jogou tudo pra cima e depois eu tive que arrumar e ai quando você vai 
arrumar, as coisas não se encaixam mais como elas se encaixavam antes e ai por 
mais que eu tivesse planejado, eu tivesse lido, [...] nada te prepara pro real assim, é 

bem complicado, é bem louco. 
 

Sobre a sua afetividade, ela coloca ainda o sentimento de culpa “eu acho até que 

nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um eterno senso de culpa”, a culpa por talvez ser 

uma mãe negligente por separar um tempo para si. Ela aponta para o questionamento 

constante acerca da sua motivação na carreira e da preocupação em ser egoísta.  

Lília narra que apesar da sua realidade social e cultural, que influenciam desde 

aspectos de renda que a permitem pagar uma escola particular para filha desde bebê, até na 

presença de uma rede de apoio e de um marido com um horário mais flexível e que assume 

as suas responsabilidade nos cuidados do dia-a-dia com a mulher, mesmo assim atravessou 

diversas dificuldades em relação a sua maternagem, o que a faz repensar esses aspectos: 

 

eu reconheço que eu tenho uma realidade muito privilegiada, desde o fato do meu 
esposo me apoiar, de eu ter uma rede de apoio, de eu ter uma condição financeira 
boa, então eu sei que tudo isso influencia, mas eu fico imaginando que se mesmo 
com tudo isso, a maternidade mexeu tanto comigo, principalmente do ponto de 
vista psicológico, quer dizer, as condições materiais não são suficientes pra garantir 
uma maternidade tranquila, óbvio que elas pesam muito, mas imagine pra quem 
né… vivencia isso sem ter. 
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KAROL: “Eu não queria sentir o amor de uma mãe por um filho, porque é um amor que eu 

acho que causa muita dependência” 

Karol, nome que é uma alusão à cantora negra brasileira Karol Conká, é uma mulher 

negra graduanda da UFRN, tem 29 anos e está concluindo o curso, trabalha atualmente 

numa escola estadual no horário da tarde, atividade exercida enquanto bolsista do Programa 

Residência Pedagógica. É alagoana, mas mora em Natal a cerca de 19 anos, reside 

atualmente na Zona Sul de Natal, próximo a uma divisa com o município de Parnamirim. Ela 

possui um filho de 1 ano e 4 meses e se separou do marido e pai da criança há 9 meses. 

Tendo uma rede de apoio composta principalmente por familiares, Karol coloca que 

apesar de ficar bem com familiares, o filho não fica muito com o pai. A sujeita coloca que 

conseguiu sair sozinha apenas 2 vezes depois que o filho nasceu. “como eu me separei ele 

tinha 6 meses, aí que ficou sobrecarregado pra mim, se não fosse minha mãe pra cuidar 

dele… eu não sei nem o que fazia, eu acho que nem conseguia vim pra aula nem nada”. A 

sujeita-guia teve uma gravidez não planejada, na medida em que por saúde pessoal parou 

de tomar o anticoncepcional:  

 
eu não tinha vontade nenhuma de ser mãe, eu era aquela pessoa que dizia ‘eu não 
quero ter filho’, porque eu não queria sentir o amor de uma mãe por um filho. *...+ 
Eu sempre dizia isso: já basta os amores que eu tenho na vida, eu não quero sentir 
o amor de uma mãe por um filho, porque é um amor que eu acho que causa muita 
dependência e eu não me vejo tão dependente de um filho por exemplo, eu quero 
fazer outras coisas, não quero ser mãe. 
 

Antes de engravidar, em busca de outros métodos contraceptivos e se recusando a 

tomar anticoncepcional novamente, ela coloca ainda que sua médica não quis colocar o 

Dispositivo Intrauterino (DIU). Esse último aspecto direciona para a falta de assistência e 

respeito à decisão de mulheres que não querem ter filhos, não restando opções de métodos 

contraceptivos que ampliem a proteção sexual. 

Karol passou o processo de gravidez, amamentação e o período atual cuidando do 

filho na UFRN desde o nascimento dele, que não frequenta creche ou escola e coloca na 

entrevista que a maternagem é para ela uma transformação, sendo nesse processo 

construída pela gestação se tornando outra mulher, além de surgir a responsabilidade de 

deixar um legado ao mundo. Ela aponta a vergonha como sentimento presente na sua 

vivência universitária enquanto mulher mãe, pela a reação dos professores à atenção dada 
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por colegas de classe ao seu filho, mas segundo ela, sempre foi bem recebida por 

professores e colegas de sala. 

A discente da universidade aponta que sua vida mudou muito ao se tornar mãe nos 

aspectos de rotina que mudaram completamente, até planos de fazer mestrado em outro 

país e para além disso: 

Agora eu vivo, pelo menos enquanto ele tá nessa fase que depende totalmente de 
mim, eu vivo pra ele. Aí de corpo mesmo depois da gravidez o corpo muda, eu não 
engordei, aliás eu emagreci 8ks depois da minha gestação, fiquei bem magrinha, 
nem engordei muito depois. O corpo muda, muda, não sei, sei que muda muito, eu 
me acho muito diferente do que eu era corporal mesmo. 
 

A mãe-guia aponta sobre ser mãe universitária é muito desafiador, já que ser mulher, 

mãe e trabalhar traz um peso e um desgaste na maternagem e na própria vida universitária, 

na medida em que ela por exemplo, não consegue se dedicar da forma que gostaria 

enquanto estudante mesmo com o apoio que tem da família (essencialmente exercido por 

mulheres). 

 

A DISCUSSÃO DAS NARRATIVAS DE MULHERES MÃES UNIVERSITÁRIAS 

A análise de cinco sujeitas-guia revela aspectos muitos próprios em cada uma das 

narrativas, tanto pelo recorte temporal presente em Lélia e Camila, que reflete uma 

maternagem diferente das de Marielle, Lília e Karol. O recorte do nível de especialização 

cursado por elas enquanto eram mães na UFRN também é diverso, na medida em que Lélia e 

Lília como estudantes da pós-graduação enfrentam uma rotina universitária com menos 

disciplinas em comparação as outras mães-guia, estudantes de graduação.  

A vivência de um companheiro traz a todas um recorte específico, seja ele marido ou 

não, que colabore mais ou menos com as tarefas de casa e cuidados com a cria, ou que no 

caso de Karol, tenha deixado o lar e vivência esses aspectos de forma menos diária. Com 

exceção de Lília, as demais sujeitas colocam que exercem praticamente toda a 

responsabilidade com as crias enquanto mulheres universitárias, que gera uma crise de 

identidade nas mulheres. Segundo Elisabeth Batinder (1985, p. 205): “A mulher se apaga em 

favor da boa mãe que, doravante, terá suas responsabilidades cada vez mais ampliadas”. 

Dessa forma, a sobrecarga de papéis são aspectos colocados pelas mulheres em todas as 

entrevistas. 
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No sentido da natureza e identidade do que é ser mãe, Adrienne Rich aponta: 

“Primeiro, essa mãe “natural” é uma pessoa sem identidade adicional, uma pessoa que pode 

encontrar sua principal gratificação em estar o dia todo com crianças pequenas, vivendo em 

um ritmo sintonizado com o delas” (RICH, 1986, p. 22, tradução nossa). As entrevistas 

apontam nesse sentido, a existência de aspectos afetivos não lineares nas maternagens, que 

corroboram também para existência da culpa por falhar a esse ideal. 

Lélia, Marielle e Karol apresentam também uma intersecção com a raça e a influência 

dela nas suas vivências e consequentemente nas suas maternagens. Já Marielle e Camila 

apresentam de forma mais nítida o recorte de pobreza e dificuldades no cuidado com os 

filhos em virtude das condições econômicas, que divergem principalmente de Lília. Em todas 

as sujeitas-guia contudo, é possível perceber que existem sentimentos e dificuldades 

compartilhadas nas maternagens universitárias: a culpa, vergonha e o medo na sua 

experimentação da UFRN e nos espaços além dela.  

A pluralidade desses sentimentos, da importância de uma rede de apoio para buscar 

qualificação profissional, pode ser entendida a partir de um recorte de gênero feito por 

Beauvoir em 1970, mas por ser tão nítido para mães, representa consequências para 

experimentação da vida universitária por mulheres desigual em comparação aos homens e 

entre as próprias mulheres, que possuem lugares sociais diferentes.  Segundo Laura 

Pautassi: 

Recuperando a noção de que nem toda desigualdade implica uma discriminação, 
torna-se extremamente complexo organizar uma casuística em que as 
discriminações do mundo público se referem a uma desigualdade prévia no mundo 
privado.  É feita uma tentativa de esclarecer situações discriminatórias e de 
desigualdade, além de transcender o debate para propor direitos integrais e não 
um reconhecimento do direito ao cuidado como um direito particularíssimo -e, 
portanto, atribuível às mulheres-. (PAUTASSI, 2010, p. 28, tradução nossa). 
 

Além de reafirmar o despreparo da universidade no auxílio a mulheres que ocupam 

esse espaço, principalmente essas mães estudantes nas suas diversas intersecções, que 

exprimem experiências particulares e são decorridas de formas separadas por serem 

narrativas divergentes, mas que se encontram em diversos pontos e reafirmam a sua 

existência também a partir das diferenças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ofertar auxílios na universidade é fundamental para permanências dos estudantes, e 

a oferta de um auxílio creche é também essencial para renda de diversas mães universitárias 

vindas das classes populares, esses aspectos devem ter a sua importância fundamental 

reconhecida. Contudo, a permanência digna dessas mães é repleta de outros valores e 

morais para além do valor monetário, mas são preponderantes para a vivência dessas mães 

no espaço do ensino superior público.  

Nesse contexto, a universidade precisa se incluir na rede de apoio dessas estudantes, 

tanto no que tange aos aspectos físicos como espaços adequados e possibilidade de 

transporte das crias, mas também no aumento do valor do auxílio dessas mães e propagação 

da discussão das pautas nas intersecções citadas e para além delas. Segundo María Nieves 

Rico e Olga Segovia, na discussão sobre cidades cuidadoras: 

 
Isso implica considerar a situação de mulheres e homens, seus distintos interesses, 
necessidades e demandas, assim como os efeitos que determinadas ações dos 
governos locais podem ter sobre o fechamento das lacunas ou na reprodução da 
desigualdade socioeconômica e da cultura de privilégios na cidade. (RICO; 
SEGOVIA, 2010, p. 195, tradução nossa). 
 

 A partir do conceito de cidades cuidadoras, emergem no trabalho o de universidades 

cuidadoras, que assumem a sua parcela de cuidado com mulheres mães e suas crias. 

Reconhecer e escutar os grupos que rompem diariamente com a ordem social é o primeiro 

passo para uma existência realmente democrática e plural na universidade. 

Apesar de fazer diversos recortes, não foram discutidas as maternagens presentes 

em mães universitárias indígenas, quilombolas, pertencentes à religiões de matrizes 

africanas, de cidades do interior, moradoras de zonas mais periféricas na cidade, 

maternagens LGBTQ+ e diversos outras intersecções essenciais para discorrer sobre a 

complexidade das maternagens perante as mudanças no ambiente universitário. 

Reafirmamos a sua existência a necessidade de discorrer sobre essas narrativas de forma 

contínua e partir dessas mulheres nas suas distintas intersecções para um debate acadêmico 

que problematize e contribua em instâncias sociais para construção de uma maternagem 

plural. 
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MATERNAGENS NA UNIVERSIDADE: NARRATIVAS INTERSECCIONAIS DA MATERNAGEM DE 
MULHERES UNIVERSITÁRIAS EM UFRN 

 
Mikaelle Thaisa da Costa454 

Waleska Maria Lopes Farias455 
 

Resumo 
O presente trabalho tem como objeto registrar e analisar etnograficamente experiências de mulheres-mães 
universitárias, buscando compreender as dinâmicas de acesso e permanência no espaço acadêmico da UFRN, 
detectando e compreendendo as dificuldades estruturais/institucionais por elas enfrentadas desde uma 
perspectiva interseccional, incitando novos parâmetros transformadores teóricos e práticos a fim de criar 
espaços e ações de permanência efetivas que as compreendam como sujeitas potenciais de direitos e 
autonomia. 
 
Palavras-chave: Maternagem; Mulheres; Cuidado; Interseccionalidade; Mães-universitárias. 

 

INTRODUÇÃO 

As universidades brasileiras vêm passando por muitas mudanças no decorrer dos 

últimos anos, guiadas por mudanças sociais no campo mais geral e também por questões 

impulsionadas pela Lei nº 12.711 de 2012, também chamada de Lei de Cotas. 

Mas para além dessas mudanças, com a inclusão de novos perfis de alunos nessas 

instituições, alguns indivíduos permanecem por estes espaços sendo invisibilizados, que é o 

caso das mães universitárias. 

A maternagem, no tocante às práticas concretas de cuidado de crianças (RICH, 1986), 

é uma atividade registrada pela cultura hegemônica como um trabalho “feito por amor”, 

realizado por mulheres que, dependendo do contexto histórico, lugar ou classe social, 

oprime as mulheres de formas não sempre lineares. 

No caso das universitárias que são mães, o trabalho de maternagem, não 

reconhecido enquanto tal, se sobrepõe ao trabalho da formação de nível superior. No caso 

de mulheres que trabalham fora de casa, a carga laboral se triplica e até quadruplica (SILVA e 

BLANCHETTE, 2017). E, no caso das mães solo, se intensifica (CUNICO, 2014). 

O presente trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito das atividades do 

grupo de pesquisa intitulado “Itinerários de mulheres e seu acesso ao Estado - Avaliação de 

práticas de intersetorialidade”, da Universidade Federal do Rio Grande Norte-UFRN, cuja 

                                                      

454
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proposta é pesquisar, desenvolver e fomentar discussões e trabalhos que abordem os temas 

sobre cuidados, maternagens, maternidades, direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros 

temas correlatos, analisadas a partir de diferentes perspectivas interseccionais. 

Apresentamos aqui nesta pesquisa a existência de várias questões que se relacionam 

com a maternagem a depender do contexto social em que vivem essas mulheres, com tudo 

que ela envolve, bem como pretendemos analisar como essas mães universitárias convivem 

em espaços que não foram (e não são) pensados e construídos para acolhê-las juntamente 

de suas crias, especialmente no âmbito da UFRN, buscando colocar essas mães no centro da 

pesquisa e produção dessas narrativas do cuidado. 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração da presente pesquisa utilizamos, como método de coleta de dados 

a pesquisa qualitativa semi-estruturada, através de entrevistas. Para Otávio Cruz Neto (1994) 

“a entrevista se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelo atores, enquanto 

sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada”. 

Ainda, segundo Minayo (2001) a pesquisa é um trabalho artesanal e que tem como 

suas bases também a criatividade, porém fundamenta-se, imprescindivelmente, em 

conceitos, proposições, método e técnicas. Ainda segundo ela: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o Universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 
 

Tendo isto em vista, a nossa pesquisa visa, principalmente, captar essas vivências, 

significados e questões que não podem ser tidas em números, mas apenas numa 

interlocução e ouvidas com a devida sensibilidade, trazendo a partir daí resultados mais 

humanos e complexos que dados numéricos, considerando que “cada indivíduo é um efeito 

único e irrepetível das relações sociais que participa” (SALTALAMACCHIA, 1992). 

Na ânsia de compreendermos melhor a rotina dessa mães buscamos também aplicar 

o uso de itinerários que, para Alzira de Oliveira Jorge et al., é uma forma de pesquisa que 
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coloca o nosso pesquisado (usuário nas palavras da autora) como centro da produção, uma 

vez que este constrói uma narrativa de si mesmo, de sua rotina, dentro da produção da sua 

própria e única existência. 

Por fim, para a construção dessa pesquisa optamos por manter em anônimo o nome 

de nossas entrevistadas, usando para elas, nomes fictícios escolhidos pelas autoras com 

pseudônimos que homenageiam mulheres negras e indígena importantes na luta por seus 

direitos. 

Assim, conforme Cláudia Fonseca defende sobre os dilemas éticos e políticos na 

etnografia, o anonimato não necessariamente é um sinal de respeito, mas pode ser usado 

como uma maneira de lembrar a não pretensão da restituição de uma “realidade bruta”, 

bem como que pode ser usado na ideia de o pesquisador “assumir a sua responsabilidade 

autoral vis a vis das pessoas que colaboram na pesquisa”. Deste modo, e, analisando o nível 

de envolvimento e complexidade das questões explicitadas, entendemos que o uso de 

pseudônimos se mostrou como a melhor opção ética para a nossa pesquisa. 

Durante a apresentação do esboço deste trabalho na VI Reunião Equatorial de 

Antropologia (VI REA) que aconteceu na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, entre os dias 9 e 

12 de dezembro de 2019 optamos por promover, para o público presente, algo além da 

escuta. Dessa forma, propusemos uma experimentação corporal da maternidade durante os 

15 minutos aos quais estivemos em fala. Foi pedido às pessoas presentes que durante toda 

essa apresentação, segurassem suas bolsas e materiais como sendo um bebê, com a forma 

correta de pega, com acolhimento e carinho. 

 Foi solicitado que não largassem seu “filho” por nenhum momento e que caso 

quisessem fazer anotações, intervenções as fizessem com seu bebê nos braços. Deixamos-os 

livres para que se quisessem tornar isso ainda mais verossímil, poderiam levantar para 

acalentar, trocar fraldas, alimentar, o que achassem que vigorava para o momento.  

Observamos as atitudes, ao mesmo tempo que o trabalho era exposto, e ao fim 

deste, pedimos que relatassem como se sentiram durante o processo. Os relatos traziam 

sentimentos como o cansaço nos braços, por ficar na mesma posição por um tempo, o 

desconforto das cadeiras  não preparadas para receber alguém que carregue um bebê nos 

braços, desconcentração, entre outras coisas. Além disso, um dos homens presentes no 

ambiente esqueceu da atividade e soltou sua bolsa ao chão por dois momentos e relatou 
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que não leva muito jeito para isso. O outro homem presente disse que em determinado 

momento havia esquecido de ser “cauteloso” e estava apertando demais o seu “bebê”. 

A vivência de 15 minutos com o “fardo” de segurar o bebê propiciou aos presentes 

uma compreensão do despreparo do ambiente de sala da aula para com essas pessoas que 

cuidam de crianças e também do desgaste pessoal das mesmas para se manterem ali por 

horas diárias.  

 

A CONSTRUÇÃO DA MATERNAGEM 

Inicialmente, importante destacar que a construção do papel da mãe na sociedade se 

deu, ao longo da história, a partir das necessidades da estrutura social vigente de cada 

conjunto de costumes, normas e interesses políticos e econômicos. Nesse sentido, segundo 

Elisabeth Badinter (BADINTER, 1985) “é em função das necessidades e dos valores 

dominantes de uma dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da 

mãe e do filho”. 

O termo maternagem é utilizado para para designar a tarefa de cuidado com bebês e 

crianças realizadas por mães e pais biológicos ou adotivos, professores(as), babás e demais 

cuidadores (BORGES, 2018), e quando libertada da maternidade pode ser experimentada 

como um lugar de capacitação e de mudança social (RICH apud BORGES, 2018). 

Segundo Carol Gilligan (GILLIGAN, 2013), em um contexto patriarcal, o cuidado é uma 

ética feminina. Cuidar é o que as mulheres boas fazem, e as pessoas que cuidam realizam 

um trabalho feminino; elas são dedicadas a outros, estando comprometidas ao próximo, 

pendentes dos seus desejos e suas necessidades, atentas às suas preocupações são 

abnegadas. Já num contexto democrático o cuidado é visto como uma ética humana, 

considerando que os seres humanos o fazem, ao cuidar de si mesmo e dos demais como 

uma capacidade humana natural. 

Ainda, citando Joan Tronto (TRONTO, 2006 tradução nossa), o cuidado é uma 

atividade específica que inclui tudo o que fazemos para manter, continuar e reparar nosso 

mundo, para que possamos viver nele da melhor maneira possível. Esse mundo inclui nossos 

corpos, nosso ser e nosso ambiente, na qual buscamos entrelaçar uma complexa rede de 

suporte à vida. 

Podemos dizer que a história da maternidade ocidental foi marcada inicialmente pela 

flutuação entre a rejeição e a indiferença. Partindo de uma análise das famílias burguesas, 
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Badinter afirma que a impressão que se tinha é a de que a criança era considerada um 

estorvo, e que os cuidados, a atenção e a fadiga que um bebê representava no lar nem 

sempre pareciam agradar aos pais. Como exemplo, cita o hábito da conhecida recusa da mãe 

em amamentar sua cria, muito comum na França em meados do séc. XIII, especialmente nas 

famílias aristocráticas, privando as outras crianças menos abastadas de suas mães. 

Mais tarde, no séc. XVIII, foi-se desenhando uma nova figura de mãe, em uma época 

que a autora chamou de a era das provas de amor, aonde agora “a mulher aceita sacrificar-

se para que seu filho viva, e viva melhor, junto dela”, pois nesse novo contexto havia agora 

preocupação da saúde do filho. Assim, nesse cenário podemos vislumbrar a necessidade 

maior da presença da mãe junto ao seu filho, como uma vigilante, uma cuidadora 

ininterrupta que dá banho, alimenta, brinca e passeia. Delegar essas tarefas de cuidado à 

terceiros ou não as fazer passou-se a ser visto como negativo. 

No que se refere ao papel desempenhado pelas mães pobres, essa atenção que a 

mãe burguesa conseguia dar ao seu filho era impensável às mães menos abastadas, pois não 

lhes sobrava tempo para desempenhar o cuidado, aqui o filho continua sendo, por muitas 

vezes, um fardo a ser carregado. Outrossim, por vezes, um filho significava uma garantia 

futura de ajuda na velhice ou uma ocupação que trazia sentido à sua vida. 

Como visto, a função de cuidado predestinado socialmente à mulher possui 

contextos peculiares, e mostra suas diferenças e semelhanças a partir de uma visão 

interseccional desse conceito, pois o modo e entendimento de ser mãe muda a partir das 

necessidades e demandas estruturadas em determinada sociedade. 

Foi assim, no seio da instituição social da família ocidental, que a organização dos 

papéis de cada ator, pai, mãe e filho, que se construiu uma espécie de aliança com a mãe, 

que detinha o papel de cuidado e educação. 

O papel do Estado, então incumbiu-se de se juntar e entrelaçar como em linhas que 

se cruzam à instituição da família, formando um novo domínio. Jacques Donzelot 

(DONZELOT, ANO) chama esse cenário de um “social híbrido, sobretudo nas relações entre 

público e o privado”, defendendo a ideia de que “a família é um motor de evolução através 

de uma acoplagem com outros vetores”, defendendo uma espécie de hibridação entre as 

esferas privada e a pública, formando o social. 

A naturalização do trabalho de cuidado da prole exercido dentro do ambiente 

doméstico pela mulher o transformou em um trabalho feito por amor, despendido pela boa 
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mãe, zeladora e um exemplo de mulher. Esse reconhecimento acarretou na invizibilização 

dessa atividade como um trabalho, e ainda por cima, não remunerado, já que era um 

trabalho naturalmente exercido por mulher . 

Analisando o conceito de instinto materno, Badinter afirma que a maternidade sofreu 

diversas mudanças no decorrer da história, ganhando contornos e novas funções a partir das 

reações e interesses da mulher, que ditava como seria o ideal comportamento de uma mãe. 

A autora explica que a expressão instinto materno não está mais em circulação, no entanto, 

ainda resta uma ideia que resiste e se assemelha ao antigo conceito abandonado. 

Com efeito, a autora afirma que “continua-se a pensar que o amor da mãe pelo filho 

é tão forte e quase geral que provavelmente deve alguma coisinha à natureza”. 

Prosseguindo com a afirmação de que “mudou-se o vocabulário, mas conservaram-se as 

ilusões... pois se abandonamos o instinto em proveito do amor, conservamos neste as 

características do outro”. Ou seja, a autora explica que ainda é pensado o amor materno 

como uma necessidade. 

Para ela “o amor materno é apena um sentimento humano. E como todo sentimento, 

é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos preconceitos, ele talvez não esteja 

profundamente inscrito na natureza feminina. Observando-se a evolução das atitudes 

maternas, constata-se que o interesse e a dedicação se manifestam ou não se manifestam”. 

No presente trabalho queremos destacar que não há uma uniformidade de 

mulheres-mães-universitárias, no sentido de que as experiências e vivências individuais 

demonstram uma tradução peculiar no sentido de maternar, com diferenças e semelhanças 

importantes a serem destacadas, e que em contextos encontrados em cada caso as 

ressignificações que essas mulheres dão vai depender do contexto social em que estão 

inseridas, não são lineares. 

Além disso, é importante compreender também o contexto da autora Badinter, que 

escreve a partir de seu espaço de mulher branca, francesa e burguesa, o que permite que 

tenha um lugar de inserção diferente de diversas outras mães, não sendo possível transpor 

tudo o que ela diz para todas as mães, uma vez que as mulheres não-burguesas da própria 

França não se enquadram perfeitamente na referida análise. Porém, mesmo assim, é 

importante analisar sua abordagem sobre o tema, pois possibilita traçar um paralelo e uma 

linha base para nossas análises, ainda que analisando outras perspectivas, como de 

mulheres negras, em especial Patrícia Hill Collins. 
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Sob esse arcabouço de questões, é importante analisar as problemáticas relativas às 

mães universitárias desde um viés mais completo, que nos permita verificar com olhares 

mais atentos todas as situações ou vivências que podem tornar a passagem dessas 

mulheres, pelo ambiente acadêmico, única, dentro de suas vivências específicas. 

Nesse sentido, se faz necessário o reconhecimento de que a questão da maternagem 

é importante para entender a vida dessas mães universitárias, se apresentando como mais 

uma categoria de intersecção, não estando limitadamente compreendida na categoria 

gênero, pois, conforme Andrea O’Reilly (O’REILLY, 2016), “a categoria mãe é distinta da 

categoria mulher: muitos dos problemas enfrentados pelas mães - sociais, econômicos, 

políticos, culturais, e psicológicos - são específicos de seu trabalho e de sua identidade como 

mães”. 

Outrossim, utilizando-se do conceito de feminismo matricêntico, a autora aborda a 

necessidade da crítica e desconstrução da naturalização da maternidade para as mulheres, 

ressaltando que essa prática advém do aprendizado, desconstruindo a ideia de algo 

intrínseco, essencial e natural da identidade da mulher, afirmando que: 

 

O feminismo matricêntrico entende que a maternidade deve ser construída social e 
historicamente e posiciona a maternagem mais como uma prática do que como 
uma identidade. Central para o feminismo matricêntrico é uma crítica da posição 
maternalista que posiciona a maternidade como fundamento basilar da identidade 
feminina; desafia a suposição de que a maternidade é natural para as mulheres - 
todas as mulheres, naturalmente, sabem como ser mãe - e que o trabalho de 
maternagem é impulsionado pelo instinto ao invés de inteligência e desenvolvido 
pelo hábito e não pela habilidade. 
 

Nesse contexto, podemos perceber que O’Reilly sugere reflexões e práticas que vão 

de contra ao pensamento cultural instituído tradicionalmente à maternidade e maternagem, 

que sujeita às mães à exclusiva tarefa de cuidado, para transformar essa prática num 

instrumento político de contestação de seus direitos. 

Patrícia Hill Collins (COLLINS, 2015) chama atenção para um conceito que nos é muito 

rico nesta análise, a interseccionalidade. Segunda a autora, este conceito é que irá nos 

conduzir à “necessidade de novos padrões de pensamento e ação” de forma que através 

dele, podemos visualizar as questões e demandas de forma que “transcendam as diferenças 

criadas por raça, classe e gênero como categorias de análise”. 
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Segundo Kimberlè Crenshaw (CRENSHAW, ), a interseccionalidade “é uma 

sensibilidade analítica, uma forma de pensar sobre identidade e a sua relação com o poder.” 

Essa sensibilidade então, permite-nos perceber entrepontos e particularidades vivenciadas 

por pessoas que interseccionam duas ou mais categorias de análise, como por exemplo, 

mulheres-mães-negras-pobres-periféricas. Essa intersecção múltipla, determina experiências 

únicas de vida para essas mulheres e que merecem e devem ser analisadas dentro de suas 

particularidades. 

Analisando itinerários de vida de mãe universitárias nos deparamos com essas 

interseccionalidades muito bem marcadas, se tornando um norte para as nossas análise. A 

vida das mães são distintas, dentro de suas particularidades de raça, classe, sexualidade, 

local de moradia, entre outros marcadores, e são essas distinções que permitem que 

vejamos as suas experiências de forma isolada, mas como componente de uma teia de 

diversas outras experiências maternais invisibilizadas e marginalizadas dentro de instituições 

como a universidade. 

  

MÃES UNIVERSITÁRIAS NO CAMPUS 

Passados os momentos mais tenebrosos da história, onde as mulheres sequer 

podiam frequentar escolas, e se resumiam apenas aos serviços domésticos e de cuidado, 

hoje, as mulheres compõem a parte da população com maior índice de escolarização e nos 

ambientes universitários são maioria, exceto em cursos das áreas de engenharia (ITABORAÍ; 

RICOLDI, 2016).  

 Embora esse dado seja positivo, ainda muitas outras coisas que permeiam esse 

caminho que precisam ser visualizadas, estudadas e colocadas abaixo, como quando falamos 

que para ocupar esses espaços, essas mulheres precisam exercer duplas jornadas, ou triplas 

e até quádruplas, que não são remuneradas e sim muito cansativas (ANDRADE, 2013) e que 

dificultam o bom desempenho de todas as funções que esta pessoa precisa desempenhar, 

muitas vezes secundarizando a si mesma e o cuidado de si (FOUCAULT, 2004). 

Compreendendo esse contexto, é importante verificar o quanto o espaço da 

Universidade Pública contribui para o crescimento dessas mulheres, mas para algumas 

outras, que são mulheres e mães, pode ser também um ambiente de segregação e limitante, 

uma vez que não comporta adequadamente essas mulheres com os seus filhos. 
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Como disse Sônia, uma de nossas entrevistadas, “o discurso é inclusivo mas a prática 

é exclusiva” já que muito se fala sobre a presença de mulheres-mães nesse espaço, porém 

nada é modificado e nem é, este, um tema privilegiado para estudos e pesquisas de 

resolução. 

Para receber mães com seus filhos, é necessária uma mudança em muitos aspectos 

do ambiente universitário, desde o ideal realmente universalizador, ao espaço físico, mas 

também a uma democratização do espaço, conforme defende Boaventura de Sousa Santos 

(ano), na qual segue a descrição do trecho abaixo: 

 

A necessidade de uma nova institucionalidade de democracia externa é 
fundamental para tornar transparentes, mensuráveis, reguláveis e compatíveis às 
pressões sociais sobre as funções da universidade. E sobretudo para as debater no 
espaço público da universidade e torná-las objeto de decisões democráticas. Esta é 
uma das vias de democracia participativa para o novo patamar de legitimidade da 
universidade pública(...) 
A democratização externa pode ser concretizada, por exemplo, através de 
conselhos sociais, social e culturalmente diversos, com participação assente na 
relevância social e não nas contribuições financeiras, definida em base territorial 
(local regional), setorial, classista, racial, sexual. 

 

Através dessa ideia de democratização é possível pensar em locais que sejam 

verdadeiramente inclusivos, onde possam ser demandadas as mais diversas necessidades 

reais dos frequentadores desses espaços, pois, se a universidade é pública, é também um 

espaço de/para a comunidade, não há porque ser exclusivo. 

Esse pensamento remete ao que Francesco Tonucci relata sobre a composição das 

cidades, para ele, com o passar do tempo e o aumento das cidades, os espaços para crianças 

foram sumindo, visto que a cidade como um todo é projetada para o cidadão médio, que é 

visto como adulto, homem e trabalhador, com isso, as crianças estão à margem, não são 

cidadãos médios, nem eleitores, por isso, não são privilegiado por políticos na criação de 

novos ambientes dentro das cidades. 

Dessa maneira, é preciso fazer o trabalho inverso, de pensar a cidade através 

também da criança, com a projeção de locais de convívio mais próximos, onde essas crianças 

possam sair de dentro de suas casas, e viver, também, a cidade. 

Ainda segundo ele, esse processo de internar as pessoas dentro de suas casas, com 

enfoque nas crianças, propicia em suas famílias um sentimento de culpa, pois tudo o que é 

estimulado é a convivência com os filhos, as brincadeiras, os momentos coletivizados, porém 
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esses pais, e aqui em nosso trabalho, falaremos especificamente das mães, não conseguem 

fornecer esse tempo desejado, gerando nelas uma culpabilização por não poderem ser, 

neste aspecto, as boas mães que se esperam. 

A UFRN não está fora dessa análise, uma vez que dispõe de políticas não-satisfatórias 

para receber e manter mulheres-mães-universitárias, como podemos ver no relato de 

Dandara: 

 

Deficientíssimo (o acolhimento de mães dentro do ambiente acadêmico).São 
alguns professores que aceitam, alguns lugares. Você precisa estudar pra uma 
prova, não tem computador em casa, a biblioteca tem, não pode trazer o filho, 
porque ele vai falar e todo mundo vai mandar calar a boca. Como se você 
controlasse o choro de uma criança. Ou quando marcam, mesa redonda, horário 7 
da noite. Não tem creche, não tem onde deixar o filho. Olha, vamos fazer uma 
atividade, no sábado e eu vou fazer o que? Eu vou fazer a prova de mestrado, por 
lei eu posso trazer esse bebê, mas o tempo que eu parar pra atender ele, pra 
amamentar, trocar uma fralda, eu vou perder da prova e isso atrapalha muito. Ou 
então, auxílio creche, 100 reais, preciso nem falar... Ajuda, mas é insuficiente, pq a 
mensalidade no mínimo é 200, 250.. aqui não tem uma brinquedoteca, não tem 
uma salinha pra amamentar, nada.. não tem espaço pra nada. Não tem 
acolhimento. Até o próprio NEI que tem que participar de um sorteio pra colocar lá. 
 

Outrossim, sobre a própria estrutura física do campus, podemos observar o reflexo 

que a sua edificação pensada apenas numa vivência de adultos, causa numa situação simples 

do cotidiano da maternagem, como uma higienização ou um banho, por exemplo, visto no 

relato de uma das pesquisadas ao afirmar que “foi um sufoco para dar um banho nele no 

banheiro e ajeitar ele, porque não é adaptado para trocar as fraldas, e também não é um 

espaço seguro para ele brincar. Sinto falta de um espaço aqui que veja essa nova realidade”. 

Ainda, sobre o acolhimento das mães dentro dos espaços acadêmicos Maria Felipa 

ressaltou, também que os espaços não são pensados para receber crianças, pois são 

desconfortáveis, não tem nenhuma estrutura física adequada, nem estrutura humana. Diz 

que uma vez participou de um debate como intermediadora e o seu filho quis ir ao banheiro, 

mas, como não tinha ninguém para o levar, teve que interromper o debate, levá-lo ao 

banheiro e depois retomar, demonstrando a falta de empatia e organização de um evento 

que garantisse o mínimo necessário de apoio à mães universitárias que estaria participado 

daquele espaço. 

A falta de creches, espaços interativos para crianças, brinquedotecas, a 

impossibilidade de assistir aula com seus filhos, é sempre presente na fala de nossas mães, 
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pois são esses os percalços que elas encontram para seguir minimamente bem dentro das 

universidades. Visualizar esses problemas, permitem a partir deles, trabalhar em melhorias, 

ou pelo menos, a iniciar esse trabalho de modificações a passos lentos e difusos. 

Maria Felipa também nos traz outras reflexões sobre a dificuldade de inclusão de 

crianças, e, consequentemente, de suas mães, no espaço acadêmico, bem como o 

despreparo das pessoas para lidar com o assunto, conforme se vê do seu relato: 

 

Eu chego lá com meu filho, boto um paninho no chão, boto os brinquedos dele e 
digo, ó meu filho, o seu espaço é esse. Já dei palestra com ele, e acho que isso é 
uma parte da militância, sempre que posso levo ele, ele é uma criança muito 
sensata, ele sabe de que forma tem que se portar num ambiente acadêmico por 
sempre estar neste espaço aos seis anos de idade. Mas isso tem suas limitações e a 
criança perde a paciência, pois o ambiente não foi feito para a criança, e então não 
foi feito para uma mulher que está com uma criança. Pois subentende que é um 
espaço para mulher que tem dinheiro para deixar a criança em um lugar, numa 
educação depositária, ou que você tenha uma rede de apoio estruturada o 
suficiente para que você não precise levar o seu filho, e quando você precisar levar 
ficam pessoas lhe olhando com cara de c* porque seu filho quer água. 

 

Acrescenta que levar seu filho a uma aula de campo é uma questão de garantir a sua 

participação na atividade, e “não é porque quero passear, não meu bem, a gente não gosta 

de assistir aula com a criança do lado, porque a gente se concentra menos, a gente não 

escuta o professor falar quando a gente sabe que a criança lancha às 09h e o intervalo é às 

10h.” Ela diz que olha para o filho e o vê inquieto, e ele não pediu comida ainda, e nesse 

momento já parou de escutar o professor. Por fim, destacamos um trecho do relato em que 

Maria desabafa seu descontentamento com o espaço acadêmico: 

 

Eu não quero levar ele para a aula de campo para poder passear, de graça. É que eu 
não tenho como ir se ele não for. Tenho que ser compreendida na minha situação 
de gravidez, se eu tiver problemas de saúde. E se eu for ofendida na minha 
condição por ser mulher, a universidade tem que responder, e isso tem que estar 
nas normativas também. Eu não posso ser coagida a aceitar favor de homens 
brancos. Sou liberta, faz tempo. Com essas garantias, as escolas-creche têm que ter 
estrutura que dê conta da demanda. E que nesses eventos tenha quem possa dar 
suporte. Quando você entra num lugar esteticamente higienizado, geralmente com 
estátuas de homens brancos, porque a maioria dos pretos estão acorrentados... 
não têm mulheres grávidas, por exemplo. Não respeitam nossos corpos, a estética 
da mulher, não tem uma amarelinha no chão, um espaço para criança, um 
gramado... e quando tem um gramado tem uma plaquinha “não pise na grama”. Às 
vezes uma sala, com um tapete, três pufes, um lego e uma televisão, duas pessoas 
para dar conta, que trabalho dá nisso? 
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Ainda, à luz desses relatos podemos fazer outras análises, a partir de uma 

perspectiva interseccional que nos permite compreender que em diferentes situações, por 

meio dessas intersecções, essas vivências se apresentam de maneiras distintas. Mães que 

possuem redes de apoio mais firmes e eficazes, conseguem passar por esses ambientes sem 

que este as afete tão fortemente, pois, sabem que terão com quem deixar seus filhos e 

poderão se fazer presentes em mais atividades acadêmicas e extracurriculares. Além disso, a 

questão de renda também isenta em muitos aspectos, essas mães das dificuldades impostas 

por essa falta, podendo custear um plano de saúde, por exemplo, e não depender do 

atendimento público, quando seus filhos adoecem, muitas vezes sem precisar faltar aulas 

para isso, o que não é o caso de Sônia, por exemplo: 

 

Para levar filho no médico, eu precisei faltar várias aulas, ou quando o filho não tá 
bem. Acordei, meu filho tá meio febril, não posso levar ele no médico só pq tá 
febril, mas tbm não posso deixar ele sozinho assim, e isso não é considerado pela 
universidade, eu levo falta do mesmo jeito. Ninguém vai entender se eu ligar e 
disser. 

 

Passando para outra categoria de análise, a questão racial também é um marcador 

que se sobrepõe e se impõe de forma muito rude sobre essas mães, mesmo com o programa 

de cotas raciais, a inserção de pessoas negras e pardas na universidade se deu de uma forma 

não adequada, uma inclusão pela metade, visto que não se pensou na permanência. Se essa 

população necessita de cotas por questões de defasagem e dívidas históricas, necessita 

também de um programa que propicie a essas pessoas uma permanência decente na 

universidade, com disponibilidade de bolsas e auxílio que ajudem a entrar e continuar neste 

local. 

Pois, nesse sentido, “a falta de um estudo sobre as condições de vida, trabalho e 

moradia das mulheres mães trabalhadoras negras que ousam sair de casa para estudar e 

trabalhar retarda a construção de políticas de permanência universitária que contemple as 

necessidades”(HENRIQUES, 2016). 

 É isso que Maria Felipa chama atenção quando diz: 

 

Então você não tem aquela aula, e o professor pode ser muito legal e dizer que não 
vai colocar falta, mas você já perdeu aquele conteúdo. Você não quer nota, você 
quer acesso ao conhecimento, que os seus coleguinhas têm. Isso vai criando vários 
diferenciais, pois você vai concorrer no mercado de trabalho como um homem 
branco que nunca se responsabilizou em passar noites acordado, de ter que fazer 
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malabarismo com o tempo para dar conta da sua formação, quando ele está muito 
“cansado” porque ele assistiu aula, e se a criança chorar ele se sente irritado. 
Inclusive nas ciências humanas tem um bocado de gente escrota que fala sobre 
diversidade, sobre o tema da mulher negra, e quando você chega lá sendo a 
diversidade, eles ficam pensando: ah, e não tem ninguém para olhar o seu filho? É 
a universidade como reflexo do mundo. 

 

Assim, a universidade como reflexo do mundo, reproduzindo a não colocação de 

crianças nas cidades, nos espaços públicos, e ao mesmo tempo que segregam crianças, 

segregam também as suas mães. 

  

PARA ALÉM DA UNIVERSIDADE 

As intersecções pelas quais passam os relatos das nossas entrevistadas são variáveis, 

mas há muito em comum, no que toca ao papel desempenhado por essas mulheres para 

além do papel de estudantes. Como diz Flávia Ribeiro: 

 

A formação familiar de cada mulher que é mãe e estudante influencia diretamente 
no grau de dificuldade que a mesma encontra em conciliar seus estudos com sua 
vida materna. Sabe-se que o número de mulheres mães e chefes de família é 
crescente e destacar suas duplas ou triplas jornadas é tarefa extremamente 
pertinente ao tema, pois não se pode desvincular sua carga de trabalho 
formal/informal e doméstico, bem como financeiro e social de sua trajetória 
acadêmica. 

 

Mulheres em geral são malabaristas de funções tendo jornadas duplas, triplas e 

muitas vezes até quádruplas, e ainda assim, precisam lidar as com as mesmas cobranças e 

demandas dos demais colegas universitários que não passam pela mesma realidade. As 

nossas entrevistadas não estão em situação diferente dessa, são as principais responsáveis 

por suas casas, filhos e paralelo a isso levam uma vida de estudante, no caso de Maria Felipa, 

ainda acumula a função de empreendedora, e no caso de Sônia a tarefa de ser uma liderança 

indígena importante a nível estadual. 

O acúmulo de diferentes tarefas acarreta diversos problemas na vida dessas 

mulheres, cansaço extremos, estresse, problemas de saúde e para além disso, trás a tona a 

culpa e a cobrança pessoal. 

É inevitável perceber, durante a entrevista, a cobrança pessoal que uma das 

entrevistadas, Maria Felipa, se impõe, isso se pôde extrair, por exemplo da seguinte 

afirmação: 
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E ainda não é suficiente para mim, eu tenho que ser a melhor da turma e eu tenho 
que fazer tudo para colocar no meu currículo para talvez alguém de uma instituição 
que me selecione como profissional em comparação a uma outra mulher, à uma 
mulher branca, que não tenha feito nem metade das coisas que eu fiz.  (...) Então 
você tem que escolher entre ser mãe e ser uma profissional super bem formada. 
Não pode ser as duas coisas, e com a ideia de consciência de que estou 
abandonada pelo patriarcado (...) você pode ser os dois, boa mãe e profissional, 
mas você não dorme. 

 

Em a “a dança das mães: Como as crianças mudam sua vida” (tradução livre) Lener 

nota que devido ao mito do amor materno, que não conhece a ambivalência dos 

sentimentos, muitas mães sentem dificuldade em reconhecer seus sentimentos mais 

inaceitáveis e de se sentirem bem com as abdicações que acabam precisando fazer em 

alguns momentos de suas vidas. São muitas as mães que relatam o sentimento de culpa que 

sentem por não darem aos filhos a atenção que merecem, ou de não poderem estar com 

eles em determinados momentos pois estão cumprindo outras obrigações. 

Joanne Gilbert (2008) relata bravamente o quanto a culpa é presente na vida das 

mães, principalmente as acadêmicas, pois se culpam por não poder brincar com os filhos em 

determinado momento, pois precisam escrever, ler, estudar. E quando conseguem tirar um 

tempo para estar com seus filhos, se sentem culpadas por não estarem cumprindo suas 

obrigações acadêmicas. 

A compreensão do sentimento e percepção do amor materno narrado por essas 

mães em relação aos seus filhos oscilam entre uma concepção mais romântica ou mítica, e 

por vezes mais desconstruída e objetiva, a depender da intervenção ou de alguma 

experiência vivenciada. Observemos duas abordagens distintas por uma mulher que tinha o 

desejo de maternar e outra não, respectivamente. Na entrevista feita com Luísa Mahim, por 

exemplo, podemos perceber na sua fala que por ora “ser mãe é amar incondicionalmente e 

para sempre outra pessoa” e depois afirma que “o povo tem a mania de romantizar, não é 

romântico não!” - se referindo à maternagem. 

No caso da entrevistada Maria Felipa, descreve que para ela ser mãe é estar sempre 

alerta e ter sempre uma demanda, que no final das contas é sempre dela… mas que também 

é maravilhoso, e que se tivesse dinheiro teria tido mais filhos. As falas da Maria Felipa 

chamam atenção para um detalhe que é comum, um ponto que se entrecruza entre as falas 

das outras mães-universitárias, que é o sentimento de culpa e, consequentemente, de muita 

cobrança. 
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Esse estado de vigilância ininterrupta das mães as deixam sempre em estado de 

preocupação constante, um trabalho que nunca dá folga. Maria Felipa narrou muito bem 

essa situação quando relatou que estava na sala de aula, mas não conseguia mais escutar o 

professor, pois sua cabeça estava pensando que o seu filho estava com fome, pois tinha 

passado a hora de lanchar, dizendo que “olho para o meu filho e o vejo inquieto, e ele não 

pediu comida ainda, e nesse momento já parei de escutar o professor”. 

A culpa sentida pela mãe, por não poder passar mais tempo com o filho, em 

contrapartida com a culpa de não poder se dedicar como deveria aos estudos, afora outras 

responsabilidades, como por exemplo, o trabalho fora de casa, contribuem para aumentar a 

pressão social que essas mães universitárias sentem, mesmo contando com uma pequena 

rede de apoio. Podemos ver isso claramente nas falas de Maria Felipa quando afirma que 

tem que ser a melhor da turma e que tem que fazer tudo para colocar no currículo “para 

talvez alguém de uma instituição que me selecione como profissional em comparação a uma 

outra mulher, à uma mulher branca, que não tenha feito nem metade das coisas que eu fiz” 

aqui, além do gênero, vemos a categoria de raça juntos numa intersecção de uma realidade 

opressora. 

A fala de outra mãe, Luísa, é enfática no que diz respeito à culpabilização por não 

poder dedicar mais tempo aos estudos, afirmando que “tento administrar meu tempo ao 

máximo, mas admito que meu desempenho não é tão bom porque eu tenho que escolher, 

ou sou boa mãe ou estudante”. Desabafa que tem que ser uma estudante mediana para ser 

uma mãe maravilhosa para o filho. Além da culpa, esse relato nos mostra que mesmo dentro 

de um ambiente como a academia, não só o mundo ao redor, mas as próprias mães 

romantizam esses sacrifícios feitos por elas para manter em pé os malabares trabalho-filhos. 

Os pais, por mais presentes e participativos que sejam, não apresentam esse 

comportamento e sentimento como o caso das mães. Esses relatos das nossas entrevistadas 

demonstram fortemente isso, quando Dandara nos diz que ela precisa manusear 

mentalmente todas as coisas que sua filha fará até o momento em que ela finalmente esteja 

em casa e possa dar atenção a ela, ou quando precisa do auxílio do pai e o mesmo se retira 

da responsabilidade. Sônia, nos fala que é bem resolvida com relação a criação de seus 

filhos, mas que não consegue cumprir bem as atividades acadêmicas e se dedicar às 

atividades extras da base de pesquisa pois sente que deve tirar um tempo para acompanhar 

mais de perto as crias. 
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Esse sentimento se torna mais intenso nos casos em que a mãe não conta com uma 

rede de apoio, tanto financeiramente, quanto com um auxílio em ficar com a criança 

enquanto ela estuda ou quando precisa trabalhar. Quando a mãe resolve encarar essa 

realidade sozinha, sempre algum setor de sua vida fica prejudicado, caso esse que não 

acontece com a maioria dos homens, visto que o trabalho de cuidado, como já vimos, recai, 

geralmente sobre a mulher. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa pretendeu trazer à tona problemáticas que envolvem a temática 

da maternagem de universitárias-mães dentro da universidade. A maternagem, que difere 

do conceito de maternidade, é entendida como uma prática de cuidado de crianças feita por 

mães, pais, cuidadores, etc, que guarde relação com o ato de cuidar. 

Trazemos à discussão que não se pode apenas considerar a maternagem com a 

categoria de gênero, visto que outras categorias sociais promovem, também, a exclusão e 

limitações, sendo a maternagem também uma categoria de intersecção, considerando a 

existência de diferenças nas vidas das mulheres mães e não mães. 

A intersecção, como um sistema de opressão interligado (AKOTIRENE, 2019), permite 

às feministas criticidade política a fim de compreenderem a fluidez das identidades 

subalternas impostas a preconceitos, subordinações de gênero, de classe e raça e às 

opressões estruturantes da matriz colonial moderna da qual saem. 

Nesse sentido pudemos constatar, em campo, que as perspectivas e condições sociais 

que perpassam várias dessas categorias, influenciam sobremaneira o modo como essas 

mulheres organizam e planejam suas vidas, bem como que, apesar de ter ou não uma rede 

de apoio, o filho sempre é o centro que rege as rotinas dessas mães, e que o tempo da 

criança geralmente irá nortear o planejamento da rotina da mãe na universidade e nas suas 

tarefas diárias, alterando-o consideravelmente. 

O fato de ser mãe coloca a criança como centro modulador das atividades, cabendo à 

universidade e à toda a comunidade universitária pensar sobre como acolhê-los em suas 

dificuldades, criando estruturas de suporte que evitem o fracasso e o abandono (URPIA, 

apud SAMPAIO, 2008). 

Dentre as dificuldades relatadas acerca do exercício da maternagem e a rotina 

universitária, podemos dizer que, pelo fato de a mulher ter sido, historicamente, imposta à 
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tarefa de cuidado para com os filhos e as tarefas domésticas, são elas que sofrem com 

sobrecargas de trabalho, mental e físico. A própria conciliação do tempo dedicado para 

maternar e o tempo dispendido à universidade, sempre prejudicam essas mães em algum 

ponto sobre o seu rendimento acadêmico ou a sua saúde. 

Outrossim, destacamos como grandes consequências desta sobrecarga de trabalho a 

falta de descanso; falta de tempo para estudar; perda de aula por adoecimento do filho; 

falta de dinheiro para passagem porque o auxílio não foi debitado; impossibilidade de levar 

o filho para aula de campo; a permanência do filho dentro da sala de aula; falta de estrutura 

e apoio institucional; falta de empatia e compreensão por parte do corpo acadêmico; dentre 

outros. 

Assim, entendemos que não deve haver uma postura única sobre a questão das 

maternagens na compreensão das mães-universitárias, pois é preciso entendê-las como 

casos dotados de subjetividades e peculiaridades que marcam essas trajetórias e que, buscar 

compreendê-las nos permite refletir e construir reivindicações de práticas de fomento ao 

acolhimento, permanência e diminuição das desigualdades e opressão vivenciado dentro do 

espaço acadêmico. 

E como uma propulsão de vida a mulher, que agora divide seu tempo e sua vida 

como uma outra pessoa, que dela depende para quase tudo, vai ressignificando e 

construindo relações e ocupações, no intuito de conciliar suas demandas estudantis e 

maternais, numa relação de cuidado de si e do outro, numa adaptação por vezes dolorosa, 

sob olhares de preconceito, e dentro de um espaço que, estrutural e institucionalmente 

ignora e oprime mulheres nessa condição. 

Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a um olhar mais atencioso e empático 

nos que diz respeito às diversas perspectivas que podem ser observadas quando analisadas 

respeitando os processos subjetivos vivenciados pelas mães na universidade, que envolvem 

questões relacionadas à classe, raça, etnia, dentre outros marcadores sociais, visto que os 

trajetos seguidos por cada uma não se apresentam de modo igual, contínuo, e linear, 

permitindo uma aproximação maior da realidade para chegar, talvez, a uma teoria e prática 

que seja transformadora.  
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HOMOPARENTALIDADE – MATERNAGENS SOB A PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DA 
SEXUALIDADE 

Lucas Paulino Marinho456 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo principal questionar as concepções burguesas/capitalistas/ocidentais sobre a 
maternidade e a parentalidade hegemônica enquanto vocação (natural)/heterossexual compulsória – 
observando a situação de casais homoparentais que possuem crias, sob o olhar interseccional. Através de 
entrevistas-conversa qualitativas com um questionário-guia aberto, de duração média de 50 minutos. 
 
Palavras-chaves: homoparentalidade, maternagem, sexualidade, interseccional. 

 
Introdução e Referencial teórico 

O presente trabalho surge como parte do projeto de pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que 

cuidam crianças dentro e fora da universidade: o acesso a direitos desde um olhar 

interseccional”, que tem como intuito principal levantar dados quali-quantitativos, 

incialmente a respeito das mães-universitárias – numa perspectiva interseccional – 

questionando as políticas acadêmicas bem como as noções (expectativas) sociais, sobre a 

ocupação desse público no espaço universitário. 

Neste artigo procura-se debater e questionar as concepções hegemônicas 

burguesas/capitalistas/ocidentais sobre a maternidade e a parentalidade enquanto vocação 

(natural)/heterossexual compulsória – observando a situação de casais homoparentais que 

possuem crias (biológicas ou não) e a relação entre estes. 

Também são abordadas essas constituições de famílias, antes invisibilizadas, 

enquanto que potenciais espaços de “democratização dos cuidados” – sob um olhar 

interseccional que envolve a localização dos sujeitos em torno da sua raça, gênero, 

orientação sexual e classe, estas últimas principalmente. Além disso, a proposta contesta a 

criação homoparental enquanto alienante e “ideologizante”, na tentativa de desmistifica-la. 

Aqui pretende-se adotar a perspectiva de “famílias” no plural, pois anteriormente às 

discussões contemporâneas a sociedade tratava de um modelo no singular, estático e 

inflexível, que invisibilizava outros arranjos familiares – retirando destes a possibilidade de 

serem avaliados como “ordinários”, ocupando sempre a posição de “estranho/folclórico”. 
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A antropologia vem discutindo parentesco enquanto consanguinidade em 

divergência de outras formas de observação a anos, e em muito nos foi útil para revelar 

outras organizações familiares diversas, com os trabalhos de A. Radcliff-Brown, W. H. R. 

Rivers, B. Malinowski; podemos refletir a respeito o que constrói a “família ideal”, bem como 

repensar os laços que mantêm esses arranjos.  

Contemporaneamente se reconhece a necessidade da discussão sobre maternagem, 

repensando a relação entre cria e cuidador(es). A maternagem surge como maneira de 

questionar a “maternidade” enquanto instituição hegemônica, e colocar em perspectiva as 

práticas diversas do cuidado, desde o trato do corpo da cria até o suporte emocional, que 

envolvem as maternagens. Assumindo estas práticas como mantenedoras do vínculo entre 

cuidador(es) e cria. 

As concepções hegemônicas de “família” têm atores social específicos, e os ideais 

desta representam um tipo tal qual específico de família: branca, classe média, monogâmica, 

católica/protestante e essencialmente cis-heterossexual. Por isso considera-se nesse escrito 

entender, sob a luz da interseccionalidade, o contraste da família ideal para a família real. 

Neste modelo (branco, classe média...) às mulheres-mães são atribuídos 

nomeadamente o trabalho do trato das crianças e o doméstico457, e ao homem 

principalmente o sustento financeiro da família. Este último considerado o “chefe” da 

família. O homem dessa maneira passa a se distanciar dos afazeres do cuidado, tanto das 

crias quanto do lar, dedicando-se quase que inteiramente a sua carreira profissional. 

Logo um casal homoparental fundamentado em dois homens compõe um arranjo 

familiar constituído por dois indivíduos distantes das crias e focados no percurso trabalhista? 

Esta família precisa recorrer a figuras femininas para o trato de suas crias? Não existe 

afetividade entres cuidadores e crias? Estes são alguns dos questionamentos dos quais 

empenha-se responder neste escrito. 

O modelo ideal de família anteriormente citado, porém, não condiz com a realidade 

social. Em pesquisa realizada no Brasil, que possui os mesmos ideais hegemônicos citados 

anteriormente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com indicadores da Pnad 
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(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) – revela que o número de famílias chefiados por mulheres cresce. 

Na seguinte pesquisa foi perguntado ao respondente quem é a pessoa de referência 

daquele domicílio. Em 1995, 23% das casas tinham mulheres como pessoas de referência; 

em 2015 o número aumenta para 40%. Convém destacar ainda que as famílias chefiadas por 

mulheres não necessariamente nunca possuem uma figura masculina: em 34% delas há a 

presença de um cônjuge. 

Mostrando assim que o ideal de família hegemônica entra em conflito com a 

realidade (pelo menos no Brasil), assim como – por ser um modelo de difícil manutenção – 

tende a “falha”. De maneira que as expectativas sobre a família são altíssimas, envolvendo 

certo nível de perfeição, expressados com a cobrança de uma “dedicação total” e “amor 

incondicional” (essencialmente atribuído às figuras femininas do arranjo familiar), alcançar 

estas expectativas torna-se uma tarefa frustrante, impossível. 

Decepções em decorrência dessa “falha” ou ao se deparar com o peso dessa 

cobrança tem causado patologias, como a depressão pós-parto, que tem atingido diversas 

mães458. Estranhamente  este modelo tão exigente, é recente na história humana, a 

poucos séculos foi difundido, mas o foi feito de maneira tão massiva que hoje tem raízes 

profundas (em parte também devido a religião) na consciência coletiva de inúmeras 

cuidadoras, gerando uma culpa infindável459. Sendo este fato revelador também da 

importância de se discutir a democratização dos cuidados, na esfera da saúde. 

Percebe-se que a discussão a respeito de maternagem perpassa, inicialmente, gênero 

e classe, sendo iniciada por autoras que serviriam futuramente como base para os estudos 

do feminismo branco. Mas também adentra no campo da orientação sexual quando a 

heterossexualidade se torna um pressuposto condicional para formação de uma família. 

Logo notamos que a homoparentalidade em muito nos é útil para questionar o teor 

instintivo natural da maternidade, como bem diz Claudia Fonseca (2008). Pois cria 

indagações como as citadas anteriormente, questionando a “efetividade” desses arranjos 

familiares baseando-se nos ideais hegemônicos de família. Entretanto sabe-se que os 
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arranjos homoparentais perduram e apresentam valores e formas de organização muitas 

vezes similares às famílias ideias460. 

Vemos com nitidez o caráter interseccional existente na maternagem, em torno do 

gênero, raça, classe e orientação sexual dos indivíduos. Pode-se observar a partir de Collins 

(2015) o caráter interseccional das manifestações de opressões, estas que não estão a parte 

das formas de cuidar e farei uso de sua lógica para entender melhor estes aspectos no 

cuidado. 

bell hooks (2004) ajuda a pensar também a parentalidade negra – a questão de raça 

na maternagem. Me sendo muito útil para pensar o pai negro, mesmo que não seja um 

estudo nacional consegue-se facilmente observar caraterísticas similares nos homens negros 

brasileiros, como: a distância (física e/ou emocional), a não demonstração de fraqueza, 

prover financeiramente enquanto forma de cuidado e assim por diante. 

O aspecto de classe também precisa ser levado em consideração quando se discute 

maternagem, Batinder (1985) nos demonstra que este define as possibilidades e variedades 

nas formas de cuidado. Tal qual estabelece as noções a respeito do cuidado que chegam aos 

indivíduos cuidadores, o acesso a informação. 

A autora461 dá o exemplo das vacinas antivariólicas, que salvaram a vida de diversas 

crianças burguesas cujos pais eram “pais esclarecidos” (pág. 149). Contudo as crianças 

oriundas de classes pobres acabaram morrendo por seus pais não terem conhecimento a 

respeito da vacina ou duvidarem de sua eficácia. 

Tendo em vista o exposto observaremos, dentre outros aspectos subjetivos, quais 

características rondam as noções sobre maternagem dos casais homoparentais 

entrevistados, se apresentam aspectos da “maternagem hegemônica” ou não, observar até 

que ponto a criação hétero-compulsória (se assim tiver sido) influencia na maneira como os 

casais cuidam, e atentar-se para perceber em que medida os entrevistados correspondem 

ou divergem das expectativas dos papeis sociais de “pai” e “mãe”. 
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Metodologia 

A discussão metodológica para concepção deste trabalho fundamentou-se 

basicamente na perspectiva dos itinerários terapêuticos462 aproveitando as noções sobre o 

trato do pesquisado enquanto agente e atuante em um mundo social dinâmico, não-

estático. Bem como a respeito de aspectos subjetivos que se demonstram no falar do 

pesquisado, que revelam noções a respeito do que a interação (na entrevista) representa 

para o indivíduo. 

Durante este trabalho utilizo os termos “crias” e “cuidadores”, no intuito de evitar o 

vínculo biológico existente nos termos: “pai/mãe” e “filhos”. Além de tentar enfatizar que a 

relação se baseia em cuidados e não em consanguinidade. 

Procura-se sempre respeitar a noção que o sujeito possui sobre sua experiência e a 

forma de descrevê-la, sem perder de foco a relação destas com as estruturas sociais 

maiores. Evitando ao máximo trazer noções externas – mesmo que muitas vezes para 

provocar algumas reflexões as vezes seja necessário fazê-lo. 

Muito embora infelizmente findou não sendo possível realizar um itinerário de 24 

horas, como planejado inicialmente, com nenhum dos meus entrevistados. Ambos alegaram 

não ter tempo para realizar tal abordagem, o que considero também um dado etnográfico, 

revelador do caráter da maternagem “ininterrupta” (especialmente quando conciliada ao 

trabalho). Expressado quando os entrevistados falam sobre suas rotinas. 

Outro aspecto que considero faltante é a entrevista com um casal homoparental 

lésbico, pois uma das possíveis colaboradoras não teve tempo para participar, e não se fez 

possível encontrar a tempo outras colaboradoras que estivem dispostas a participar de uma 

entrevista. O que sinaliza certa cautela nessa exposição, possivelmente pelo receio do que 

isso possa acarretar ou fazê-la entrar em contato. 

Considero tal fato como falta pela possível riqueza do que representaria o arranjo 

familiar constituído por duas mães, dentro de toda a discussão já aqui apresentada, como 

espaço que talvez representasse a maternidade duplamente cobrada socialmente. No qual 

se poderia observar também a manifestação da culpa463 pelo mesmo motivo anterior. 
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Todos possíveis colaboradores “chegaram” até mim por intermediários, incialmente 

uma intermediária, professora do departamento do Antropologia que tinha contato com o 

Departamento de Saúde Coletiva – onde o primeiro entrevistado e a entrevistada que não 

pode participar, trabalham. Em seguida o primeiro entrevistado tornou-se também 

intermediário, me apresentando a um professor do Centro de Biociências, do departamento 

de Morfologia, que foi meu segundo entrevistado. 

A outra cuidadora que não fazia parte da “rede” da universidade, chegou até mim 

por uma intermediária também lésbica do curso de Ciências Sociais, contudo não 

demonstrou interesse em participar da pesquisa. 

Interessante notar que todos se conheciam entre eles (exceto por uma, que não era 

da universidade) – três professores da mesma universidade compondo uma espécie de rede 

de cuidadores homoparentais, dentre eles um homem negro464, um pardo465 e uma mulher 

branca.  

Para a construção deste artigo foram realizadas duas entrevistas-conversa 

presenciais com duração média de 50 minutos – cujos áudios foram gravados (com a 

autorização de ambos) e transcritos – guiadas por um questionário guia, com perguntas 

abertas, sendo feitas também perguntas baseadas nas respostas que os entrevistados 

falavam ao longo da entrevista. 

Os termos de consentimento livre e esclarecido foram construídos em discussão com 

o grupo do projeto de pesquisa466, focando em assegurar os direitos do entrevistado sob 

suas contribuições gravadas em áudio durante a entrevista. Visando respeitar além de 

possíveis dores existentes em seus discursos, assegurar-lhes legalmente dos seus direitos 

sob o material produzido. 

Daqui em diante farei referência ao primeiro entrevistado e ao segundo por nomes 

fictícios, sendo estes respectivamente: Quintas467 e Caicó468. Escolhi esses nomes por 
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 Autodeclarado durante a entrevista. 
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 Autodeclarado durante a entrevista. 
466

 “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam crianças dentro e fora da universidade: 
o acesso a direitos desde um olhar interseccional” 
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 Bairro popular localizado na Zona Oeste de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. 
468

 Cidade da região do Seridó, localiza-se na zona central do estado do Rio Grande do Norte, distante 282 km 
da capital estadual, Natal. 
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considerar as localidades onde cresceram também um ponto interessante a se levar em 

consideração. 

Como já possuía algumas informações básicas a respeito dos entrevistados (que eram 

pais, homossexuais, professores universitários...) o questionário foi direcionado, com 

algumas perguntas que já envolviam os colaboradores e suas situações. Este foi dividido 

entre perguntas sobre perfil socioeconômico, perguntas subjetivas, sobre as experiências 

dos colaboradores, expectativas (tanto deles quanto sobre eles) e provocações finais. Segue 

questionário utilizado: 

1) Qual sua idade? 

2) Em que bairro mora? 

3) Qual sua ocupação? 

4) Como vem para o trabalho (ônibus, veículo próprio, a pé, carona, carro de 

aplicativo)? 

a. Quanto tempo leva pra chegar? 

5) Quantas pessoas moram com você? 

6) Como você se identifica racialmente? 

7) Qual sua orientação sexual? 

8) Possui alguma religião? 

9) Está atualmente em alguma relação conjugal? 

10) Quantos filhos possui? 

11) Qual idade do seu(s) filho(s)? 

12) O que é ser pai pra você? 

13) Quais desafios vocês tiveram no cuidado de uma criança? 

14) Quais descobertas fizeram no processo de cuidar? 

15) Quando decidiram cuidar de uma criança? 

a. De onde partiu essa decisão? 

16) Como isso (o fato de ser pai) implica diretamente na sua rotina, enquanto 

professor e na vida pessoal também? 

a. Como é sua rotina diária? 

17) Seus filhos normalmente ficam em creche/escola? (pública ou privada?) 

18) O cuidado do seu(s) filho(s) é partilhado? Quem ajuda nos cuidados do seu(s) 

filho(s)?  



1166 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

a. Quais pessoas ficam mais tempo com seu filho? 

b. Gostaria de passar mais tempo com o(s) filho(s)? 

19) Você considera “prover” pelo(s) filho(s) uma forma de cuidado? 

20) Se tiver alguma religião, considera que ela o influencie na maneira de cuidar? 

(Como?) 

21) Você acha que a criação do seu(s) filho(s) será muito diferente da criação que 

você teve com seus pais? 

22) Já percebeu algum tipo de descriminação homofóbica? (No âmbito escolar do 

filho; dentro da sua família; no trabalho). 

23) Se se sentir confortável em falar sobre... Como você se sente em relação a 

questão do “pai/mãe inexistente”, no caso de um casal de homens gays, da mãe? 

a. Seu filho já questionou esse aspecto? 

24) Você acha que existe alguma diferença em ser um pai e (identidade racial) e gay? 

25) Como você almeja sua carreira profissional? 

26) Qual a importância do sucesso profissional pra você?  

27) Você conhece as assistências da UFRN para mães/pais/cuidadores universitárias? 

28) Você conhece mães/pai/cuidadores universitárias na UFRN? 

a. Se não, porque você acha que não as vê? 

29) Você frequenta congressos acadêmicos? Como se sente? 

30) Já precisou trazer seu filho pra UFRN? 

a. Notou algum tratamento diferente? 

b. Se não, com quem fica a criança? 

31) Quais elementos e valores faltam na universidade que façam deste espaço um 

lugar mais acolhedor para pessoas que cuidam de crianças?469 

a. Você sabia que mães são proibidas de levarem seus filhos em viagens 

acadêmicas? 

b. Mães continuam sendo expulsas de sala por levarem seus filhos. 

                                                      
469

 Todos os itens da última pergunta referem-se a indagações a respeito da realidade universitária, para que o 
entrevistado discorra sobre. 
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c. Em algumas universidades só quem tem matrícula pode permanecer em sala de 

aula, logo, os filhos não podem ficar em sala de aula. 

d. Sabia que o auxílio creche acaba para as crianças que passam dos 6 anos. 

Desse modo sondando aspectos regenciais da maternagem presentes no discurso dos 

colaboradores, tentando ao máximo suscitar as discussões postas na parte introdutória 

deste escrito, de modo a abarcar o máximo das interseccionalidades existentes – sendo 

enfatizado classe e sexualidade juntas da maternagem. 

 
“Trabalhei tanto, estudei tanto, foi pra dar conta dos seus estudos”470 

Entrevistado no dia 22 de outubro de 2019 às 16:20, Quintas atual residente de 

Lagoa Nova471, 47 anos de idade, trabalha como professor universitário, se locomove até o 

trabalho com carro próprio – levando cerca de 10 minutos até o trabalho, casado a 7 anos, 

mora com três pessoas (sendo duas crias, de nove e onze anos, e seu marido), homossexual, 

negro e espírita. 

A noção que Quintas (2019) possui de maternagem, circunda também sua 

inquietação sobre o próprio termo, tendo questionado durante a entrevista dizendo que: 

“*...+ ainda se associa muito, infelizmente *...+” maternagem ao feminino, à mulher. Ele se 

mostrava inquieto com o fato de que a discussão de cuidado, de maternagem está associada 

às mulheres. 

E mesmo contestando a atribuição feminina à maternagem reconhece que este é um 

papel exercido majoritariamente por mulheres. Até mesmo quando descreve sua rotina – na 

impossibilidade dele e de seu marido ficar com as crianças (devido a carga horária do 

trabalho), as crias ficam com a avó (sogra de Quintas), no período da tarde depois do almoço 

até o horário em que Quintas sai do trabalho. Transparecendo a rede de apoio, envolta da 

família. 

Quintas ressalta diversas vezes que também pode exercer sua maternagem, sem 

necessariamente precisar corresponder a um estereótipo, “melhor do que qualquer pessoa” 

– entendendo que homens podem maternar. 

                                                      
470

 Referente a fala de Quintas (2019). 
471

 Bairro nobre da Zona Sul de Natal – Rio Grande do Norte. 
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Quando tocado nesse assunto Quintas sinaliza que foi criado em um ambiente 

feminino, que aprendeu o cuidado com mulheres e reproduziu esses conhecimentos à suas 

crias. Revelando em seu discurso, talvez sem perceber, que suas formas de cuidado foram 

moldadas por mulheres: “Por que eu tenho todo esse cuidado e sabe lidar tão bem? Por que 

eu fui muito bem cuidado. Fui criado nesse ambiente feminino, de cuidado, de todo mundo 

se cuidar um do outro [...]” (QUINTAS, 2019). 

 
Não tinha problema de lavar uma louça, não tinha problema de lavar banheiro- eu 
lavo banheiro super bem, melhor do que qualquer pessoa que chegar lá em casa. E 
os meninos já tão lavando louça também, passam pano... E isso é cuidar, cuidar da 
casa, cuidar de si [grifo meu] (ibid.). 

 
Unindo o que aprendeu com suas cuidadoras às suas próprias experiências e noções 

de cuidado, não necessariamente tendo um cuidado completamente oriundo do feminino, 

mas assimilando o que faz sentido e é possível de se realizar nessa relação entre cria e 

cuidador, o colaborador transita entre o que se espera da família hegemônica e o contrário. 

Quando perguntado sobre os desafios de maternar, Quintas diz “a gente não nasce 

pai a gente aprende a ser” (2019) rompendo a lógica hegemônica do “instinto”. E em sua 

concepção acredita que ser pai está essencialmente ligado a orientar/educar: 

 
Ah, ser pai pra mim é... uma satisfação pessoal acima de tudo, é uma satisfação 
que traz junto uma responsabilidade imensa né? De orientar alguém, de orientar 
uma pessoa, ser pai pra mim tá muito ligado a orientação, a educação. Me sinto um 
educador full time (QUINTAS, 2019). 

 

O aspecto afetivo em muitos momentos aparece em seu discurso de maneiras 

diferentes, quase sempre atrelado a um lado objetivo: as dificuldades financeiras, de 

horários, a responsabilidade, as mudanças da relação conjugal... A decisão de constituir uma 

família é em parte racional: “Eu sempre pensei em ter um filho, um menino. Mas esse plano 

eu já tinha deixado de lado... Em função da conjuntura *...+” (QUINTAS, 2019), aqui ele se 

referia tanto à familiar quanto a conjuntura política. 

Quinta se preocupava também com a intenção das perguntas feitas, muitas vezes 

tentando enxergar onde eu chegaria com tais perguntas. O que também me fez perceber um 

cuidado em relação a uma possível exposição injusta de sua família, numa tentativa de 

protege-la. 
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Recorrentemente em suas falas aparece a categoria de classe, ficando nítido em 

diversos trechos, Quintas sempre fala sobre a dificuldade e seu empenho em proporcionar 

as melhores possibilidades para suas crias: 

 
[...] a gente quer oferecer mais do que teve, a gente quer que ele estude numa 
escola que é legal para que ele tenha uma formação boa, pra que entre numa 
universidade pública gratuita de qualidade. A gente quer que ele faça um esporte, 
que estude inglês, outro idioma, leia... Então tudo isso aí tem um custo (QUINTAS, 
2019). 

 

Fala esta que o entrevistado fez ao responder à pergunta: “prover é uma forma de 

cuidado?”, concordando imediatamente. Ao mesmo tempo ressaltando que “não precisa ser 

rico pra ter um filho”, afeto, carinho e atenção foram elencados como mais importantes na 

maternagem. 

Outro fator interessante é este custo citado. Para muitas cuidadoras este custo é 

emocional, um desgaste psicológico, além do material, pelo fato da cobrança social pender 

para a figura feminina do arranjo familiar. Logo percebe-se que não lidar com essa cobrança 

é uma forma de cuidado mais saudável, geradora de menos culpa, mas que infelizmente 

acredito ser proveniente do privilégio masculino de não ser cobrado. 

Ainda que Quintas retome de diversas formas diferentes o aspecto financeiro, 

enfatiza ao mesmo tempo a atenção que maternar exige e superficialmente observa-se a 

culpa. Surgindo o caráter dos impedimentos proporcionados pela maternagem, tentei 

observar este fato aproximando da carreira profissional, que em muito é prejudicada 

quando se é cuidadora(or). 

Desde ter que levar suas crias ao trabalho até a culpa de deixar os filhos com um 

terceiro para conseguir trabalhar – são duas instâncias que se chocam, mas que precisem 

coexistir. O cuidado e a carreira profissional acabam tornando-se quase que excludentes 

entre si.  

O colaborador relata que por algumas vezes precisou levar as crias para o trabalho 

(bem como seu marido), para conseguir dar conta de manter sua rotina de trabalho em 

consonância com o cuidado das crianças, informando: “Tá aqui na minha agenda, tá aqui: 

quinta-feira 17 horas, psicólogo de [...]; Quinta-feira 13 horas, psicólogo de [...] minha rotina 

é envolta disso”(QUINTAS, 2019).  
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Quanto à sua carreira profissional o respondente demonstrava que a mantêm por 

preocupar-se com o futuro de suas crias, como se o sucesso da carreira profissional não 

fosse mais o fim em si, este tornava-se garantir o futuro de suas crias. Fazendo da carreira 

profissional um meio, enxergando-se a relação próxima com o prover enquanto forma de 

cuidado. 

[...] eu tô envolvido em dois projetos, dois projetos que me fazem trabalhar muito, 
muito. E já pensando no próximo, com o nome pra sair em outro projeto e é tudo 
muito... Sempre pensando neles, tudo é pensando neles (QUINTAS, 2019). 

 

Mas os “impedimentos” também aparecem quando Quintas fala sobre sua relação 

conjugal: “traz uma dificuldade na relação conjugal do casal, por que a gente precisa ter um 

momento que é só nosso”. Expressando que as vezes sente falta de fazer determinadas 

coisas que fazia anteriormente de ser cuidador, citando os filmes que assiste no cinema por 

exemplo, que hoje são todos infantis. 

Quando perguntado “se acha que deveria passar mais tempo com os filhos”, Quintas 

responde que sim, sente muita falta e que esse contato significa muito pra ele: “não gostaria 

que eles estivessem toda tarde com a avó” (2019) – demonstrando certa culpa, sem aborda-

la. 

Ainda outro tópico que surgiu e é interessante a ser observado foi a comparação com 

as figuras femininas, a figura do “materno” – expressado quando Quintas fala sobre como 

algumas mulheres questionaram seu cuidado, perguntando se ele saberia lidar com certas 

situações: “e quando tá doente, será que você vai saber cuidar?”, ironicamente o 

entrevistado é da área da saúde. Essa não foi a única situação em que isto ocorreu, contudo 

mesmo que isso o incomode, Quintas disse que não se importava. 

Ainda assim nos serve para observar como se reproduz a opressão, a cobrança em 

projetar inseguranças na(o) cuidadora(or), exigindo da(o) mesma(o) o que foi exigido de 

quem fala. Opressão essa manifestada ora como uma pergunta descabida “você vai saber 

cuidar?”, ou tentando mostrar o jeito “certo” de se cuidar, ignorando as especificidades 

daquela relação cria-cuidador(es). 
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“Ser pai é se doar, e receber, é um caminho de mão dupla”472 

 Caicó entrevistado no dia 07 de novembro de 2019 às 14:20, também 

residente em Lagoa Nova. Possui 46 anos de idade, trabalha como professor universitário, se 

locomove até o trabalho com carro próprio – levando cerca de 5 minutos. Mora com duas 

pessoas (sendo uma cria de oito anos e seu marido), homossexual, pardo473 e espírita. 

Durante a entrevista Caicó expressa diversos pontos subjetivos da relação parental a 

respeito do afeto, do amor entre os pais e sua cria. Ressaltando sempre a importância do 

respeito, elencando como função ideal do “pai” a proteção. Envolvendo respeito a 

“autoridade de pai” por parte da cria, e compreensão às dificuldades da cria por parte do 

cuidador. 

Comenta também sobre o que foi se tornar pai (citado também por Quintas), pois 

quando se adota uma criança acontece uma espécie de “gravidez quase que psicológica” 

(CAICÓ, 2019), referindo-se ao processo judicial, desde conhecer a criança até a chegada 

desta. Gerando um “bebê de seis anos” (como foi no seu caso) tornando-se pai 

imediatamente. Caicó relata que aprendeu a “ser pai” durante o processo de cuidar de sua 

cria, e questionava-se: “Será que eu estou fazendo tudo que um pai *...+ precisa fazer?” 

(2019). 

Parecendo recorrer às expectativas hegemônicas do que é ser pai, para conseguir 

assim exercer esse papel, somado aos seus próprios valores referentes ao que é ser pai que 

assimilou durante sua vida – Caicó levou a criação de sua cria. Mesmo que tenha dito que 

não tente “corresponder aos papéis” (referindo-se aos papéis de pai e mãe), pelo menos não 

conscientemente. 

Muito embora Caicó diga que “os dois lá em casa são mais brincalhões” (2019), 

fazendo uma comparação relatando que nenhum corresponde ao papel de pai “mais firme” 

ou ao da mãe “a figura materna clássica que vai dar carinho”. 

Um aspecto novo que surge na experiência de Caicó enquanto cuidador, é o fato de 

ele e seu companheiro consideraram realizar o útero de substituição, antigamente 

conhecido como “barriga de aluguel”, para ter um filho – contudo o entrevistado diz que 

                                                      
472

 Referente a fala de Caicó (2019). 
473

 Antes de que o entrevistado se autodeclarasse pardo, eu o havia percebido enquanto branco, dessa maneira 
tinha apurado o olhar sob essa perspectiva racial. 
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esse aspecto era importante para seu marido, e que acabaram desistindo desta opção por 

haver “um mercado em paralelo a isso”, aspecto muito citado em pesquisas que tratam da 

adoção homoparental. 

O que também é revelador desse ideal preliminar de cria enquanto biológica, que por 

sua vez (esse vínculo biológico) passa a legitimar uma família estigmatizada – por meio de 

uma aproximação à família hegemônica ideal. Talvez daí se dê a importância para alguns 

casais homoparentais do útero de substituição, proporcionador desse vínculo. 

Outra característica interessante que surge ainda em relação com a legitimidade da 

família, foi a aceitação desta após a adoção. Caicó disserta que a chegada de sua cria não só 

modificou a relação entre ele e seu marido, bem como fez com que sua relação fosse melhor 

aceita por seus familiares. Atribuindo também a noção de que uma família se constitui 

família quando se possui crias. 

 
Dentro do nosso relacionamento pessoas sabiam que éramos casados, mas fingiam 
[que não]. E com a chegada do filho não tem como mais fingir, é filho dos dois. 
Então a coisa ficou muito mais aberta e aí abriu portas em relação a aceitação da 
família, abriu portas em relação a aceitação do filho enquanto filho de dois pais [...] 
(CAICÓ, 2019). 

 

Ainda relativo às mudanças da relação entre o casal, meu colaborador retomou 

outros aspectos sobre a afetividade. Caicó (2019) comenta que “*...+ o amor fica mais sólido” 

de maneira que a cria passa a ser um vinculo a mais entre o casal, “estamos juntos por que 

nós vamos ser pais do pequeno pra sempre, e o desejo de ficar junto não é mais agora eu 

gosto de você, só isso *...+ é estar cumplice de uma relação de paternidade”. 

Suscitando características da família homoparental constituída de dois homens, 

sendo questões específicas ora próximas ora distantes da família ideal hegemônica. Caicó 

comenta que organizou sua rotina e de sua cria, de maneira a não o deixar com uma 

cuidadora, para que esta não fosse associada a figura materna. Tentando além disso 

conciliar a maternagem com a carreira profissional. Fala que “ele não apresenta questões 

nesse sentido” no acompanhamento psicológico, que sua cria faz, mas que ainda assim 

considera importante ter como figuras de referência os dois pais.  

 
Havia a questão de onde está minha mãe? E não de por que eu não tenho mãe? [...] 
Teve algumas conversas sobre isso de como é engraçado, algumas crianças terem 
dois pais, algumas crianças terem duas mães, algumas terem pai e mãe. E ele deu 
sorte de ter dois pais (CAICÓ, 2019). 
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O cuidado, a criação, foi um tópico suscitado pelo entrevistado, quando questionado 

se “gostaria que a criação de seu filho fosse diferente da que teve com seus pais” Caicó disse 

que sim, principalmente em um aspecto: “não quero que ele tenha medo de mim” (2019). 

Não pude deixar de associar essa fala ao ideal de pai violento que é respeitado pelo medo, 

não que essa tenha sido a situação do entrevistado. 

Caicó comenta sobre as figuras materna e paterna, quando questionado sobre esses 

papéis e se se via reproduzindo-os, disse que não. Porém enxergava certas proximidades e 

afastamentos. Comparando-se com seu marido, no qual ambos são carinhosos e presentes, 

embora ele sinta-se mais próximo do seu filho, e relata que sua mãe o considera “muito 

mãezona”, dizendo isso com certo orgulho. 

O que aproxima de certa maneira com um aspecto que também se revelou na 

entrevista anterior, sobre o pai provedor, quando Caicó diz que seu marido possui horários 

mais rígidos de trabalho e não passa tanto tempo quanto ele com as crias (embora Caicó 

ressalte que seu marido não é ausente) acaba utilizando provedor pra defini-lo. Mesmo 

destacando que a depender do horário ele ou seu marido podem ficar mais tempo com a 

cria. 

Passando a falar de sua rotina, associada ao trabalho, assumindo que se sente um 

pouco sobrecarregado, embora diga que “sobrecarregado” não seria exatamente a palavra, 

mas que a relação de cuidado com seu filho exige mais planejamento por parte dele, a fim 

de conseguir conciliar com as obrigações do trabalho. Ressaltando uma mudança no jeito de 

enxergar o trabalho. 

Tratando da carreira profissional Caicó fala que abandonou um cargo anterior, por 

exigir muito tempo e que ele se deslocasse entre cidades, quando começou a considerar ter 

um filho deixou o antigo emprego. De maneira que a sua família passou a ser o objetivo 

final. Quando perguntado se gostaria de passar mais tempo com seu filho, Caicó demonstra, 

bem como Quintas, que o trabalho é um meio para o fim que é sua família, sabendo que sua 

relação com a carreira profissional passa antes pelas necessidades de sua família. 

 
Gostaria [de passar mais tempo], mas ao mesmo tempo eu acho que a gente 
precisa ter mais qualidade [...] hoje eu tô conseguindo fazer isso por que eu tô me 
planejando [...] então se eu recebi um trabalho, eu não vou ler enquanto estou com 
ele, então as vezes eu espero ele dormir aí eu vou e leio [...] pra que a gente tenha 
junto tempo de qualidade (CAICÓ, 2019). 
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Da mesma forma que o primeiro entrevistado Caicó coloca que também já precisou 
trazer sua cria para o trabalho, e também não notou nenhum destrato por parte de colegas 
de trabalho. Quando perguntado se sua relação com o trabalho mudou, ele responde: 

 
Eu acho que já vinha mudando a algum tempo [...] a medida que cê vai ficando 
mais tempo no trabalho, cê vai envelhecendo [...] eu vejo colegas as vezes se 
aposentando sem saber o que vão fazer da vida. Então a minha relação de carreira 
e profissional ela começou a equilibrar quando veio o relacionamento e ela 
definitivamente se estabilizou de dizer carreira vai até aqui, mas eu não levo 
trabalho pra casa [...] (CAICÓ, 2019). 

 

Caicó fala também sobre um acontecido engraçado, contudo o fato que não vem ao 

caso, ocorreu enquanto seu marido estava em um congresso universitário, Caicó estava com 

seu filho fora do congresso caminhando e uma cena engraçada se sucedeu. Mas o que 

enfatizo aqui é o fato de que a universidade e seus espaços, excluem crianças e junto destas 

seus cuidadores, e somente cuidadores com uma rede de apoio sólida tem o privilégio da 

escolha, de deixar as crias com outra pessoa. 

Movendo-se para outro ponto, que também se fez presente na fala de Quintas, 

referente a cobrança e comparação com figuras femininas. Caicó por sua vez diz que “eu já 

senti as vezes de algumas pessoas, de mulheres, mães... As vezes dizendo ah faça assim, 

como se a gente não soubesse fazer” (Caicó 2019). Pela forma que falava parecia que isso 

havia ocorrido mais de uma vez, Caicó assume que incomoda, mas não tanto. 

 
Conclusão: cuidado x maternagem 

De início percebe-se que as famílias homoparentais não são “só mais uma família”, 

são um tipo diferente, com especificidades, maneiras de cuidar e afetos distintos – como são 

as famílias reais. Ser “mais uma família” tenta tornar homogêneo algo que nunca foi, 

nenhuma família é igual, mesmo que todas muitas vezes tentem corresponder à tal 

instituição. Porém para famílias homoparentais, ser “igual” a faz legítima.  

E legitimidade é um aspecto importante para famílias homoparentais, surgindo 

notadamente no discurso de ambos os entrevistados. No sentido de que tornar a família 

mais próxima do ideal hegemônico, a faz ganhar mais legitimidade, tornando-a menos 

questionável. E nesse sentido Quintas faz um questionamento muito válido e que me fez 

observar a discussão de maternagem (quando pensando arranjos homoparentais) de uma 

maneira diferente. 



1175 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Ao indagar a respeito do termo mater de maternagem, que põe a figura feminina em 

centralidade, mesmo que saibamos que as mulheres-mães são cobradas e quem fazem 

(majoritariamente) o trabalho do trato das crias, o colaborador questiona também a 

“naturalidade” desse termo. Logo a maternagem leva em consideração as especificidades 

dos cuidadores até que ponto? Não seria o cuidado que deveria estar em primeiro plano? 

São perguntas que partem de um lugar ao mesmo tempo estrutural e subjetivo, e 

reconheço que não tenho aporte teórico nem um campo devidamente observado sob esse 

olhar específico para tratar profundamente da questão, contudo quando tratando-se de 

famílias homoparentais a maternagem parece não as abranger totalmente. 

Pois a discussão da maternagem tenta de algumas maneiras romper com o vínculo 

biológico e biologizante, que obriga e oprime a mulher, tentando “desnaturalizar” e mostrar 

o caráter “social” da relação entre cria e cuidador. Todavia arranjos homoparentais não são 

vistos como naturais inicialmente, dessa forma esses arranjos tentam antes se aproximar o 

máximo possível do hegemônico, se afastar desses vínculos e dessas noções pode 

estigmatizar ainda mais essa família. 

Até mesmo no termo cria jamais utilizado nem por Quintas nem por Caicó, mesmo 

que eu o tenha introduzido, os entrevistados aparentavam (inconscientemente ou não) falar 

filhos sabendo o peso da palavra, pois filho legitima e reforça o laço biológico – que por sua 

vez firma o ideal de família. Como nos disse Caicó “E com a chegada do filho não tem como 

mais fingir, é filho dos dois” *grifo meu+. 

Desse modo passei a observar o cuidado em primeiro plano, iniciando a discussão, 

sem determinar necessariamente quem cuida. Sem desconsiderar as discussões da 

maternagem, somente passando a questionar até que ponto estas podem abarcar todos os 

arranjos familiares. 

Além disso o binarismo de gênero que atravessa a discussão de maternagem, de 

várias maneiras se faz presente também perpassando a interseccionalidade da orientação 

sexual. Os papais ora se aproximam dos papéis binários, ora se afastam – como todos nós. E 

isso deveria ser óbvio tanto para um casal homoparental quanto para um casal 

heteroparental, mesmo que o ideal do imaginário social de gênero masculino choque-se com 

o ideal de homossexual. 

Ainda outro ponto comum aos entrevistados é a rede apoio que aparece na rotina 

dos entrevistados, contudo o suporte de um profissional, o psicólogo. Não havia 
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questionado ainda o motivo de se ter que levar filhos adotivos ao psicólogo, no entanto esse 

questionamento também não pode ser respondido com a pesquisa realizada até aqui. Ficam 

questionamentos: o psicólogo tem a função de “normalizar” o arranjo familiar para criança? 

De ajustar? 

Permanecendo nas consonâncias uma nova característica comum aos entrevistados 

foi a de que ambos se incomodavam quando mulheres tentavam os ensinar como seus filhos 

deveriam ser criados, acredito tanto pelo fato de quererem mostrar que conseguem exercer 

o papel de cuidador, como querer provar que os estereótipos ligados ao homem e ao 

homossexual, são ambos “não-naturais”. Ou seja, são construídos e podem fazer parte ou 

não de cada indivíduo. 

Ambos os entrevistados conheciam os auxílios da universidade em que trabalham e 

fizeram uso destes. Da mesma forma demonstraram em seu fala como os auxílios ainda são 

injustos e incapazes de acolher cuidadores principalmente. Ao responder sobre como a 

universidade poderia ser um espaço mais acolhedor para crias e cuidadores, os dois 

comentaram tanto sobre um espaço físico quanto uma seguridade de que seus filhos não 

possam ser alvos de nenhum cerceamento. 

E por final percebeu-se em ambas as entrevistas que os colaboradores falavam do 

cuidado, da criação de seus filhos, como um processo. Como disse Caicó “aprender a ser 

pai”, e notamos o quanto isso também é um direito retirado da mulher-mãe – que precisa 

acionar seus “instintos”. Não lhe cabe aprender, mas somente exercer algo que é intrínseco 

seu.  

Já para os homens-pais o processo é entendido como processo, como deveria ser. E 

isso fica nítido em suas falas, assimilando as responsabilidades, os afetos, as dificuldades... 

Chego até a ser seduzido pelo trabalho de cuidar. E retomo a necessidade de se observar o 

cuidado enquanto trabalho, mas ao mesmo tempo inundado em afetos. 

Conclui-se de diversas maneiras que a maternagem e a sexualidade de diversos 

modos se interpelam, que a discussão de cuidado precisa levar em consideração a maior 

quantidade possível de interseccionalidades. Ressaltando a importância de abandonar a 

lente que romantiza os aspectos opressivos do cuidado, sem torna-lo indesejável ou algo do 

gênero – somente tratando-o como se deve. 
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Entendendo as necessidades e as especificidades de cada família, enxergando-as 

enquanto completas e concretas. Sem as colocar numa posição inferior ou de “faltante”. 

Pondo em debate qual família se deseja alcançar e qual família é a ideal, revelando as 

famílias reais e possíveis. 
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RECONSTRUINDO AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE, DOENÇA E CURA, NUM CONTEXTO DE 
EXISTÊNCIA/RESISTÊNCIA DOS ÍNDIOS TAPUIAS DA LAGOA DE TAPARÁ, MACAÍBA-RN474. 

 
Roberto Carlos Nunes Queiroz de Mendonça475

 

 
Resumo 
O vigente trabalho, consolidado através de oficinas, entrevistas e observações de uma pesquisa de iniciação 
científica, pretende refletir como os índios Tapuias da Lagoa de Tapará vêm reformulando noções de saúde, 
doença e práticas de cura. Estando estes, num contexto de emergência identitária e reformulações de 
significados e práticas, em concomitância a ações estatais de negligência, tanto quanto impactos 
socioambientais, decorrentes de uma multiplicidade de manejos territoriais. 
 
Palavras-chaves: Saúde; Doença; Práticas de Cura. 

 

INTRODUÇÃO 

O seguinte trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica: “plantas 

medicinais e itinerários terapêuticos entre os índios Tapuias da Lagoa de Tapará, no Rio 

Grande do Norte”, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o auxílio 

do PIBIC, o qual contou com a colaboração das professoras Dr.ª Rita de Cássia Maria Neves 

(coordenadora do projeto) e Dr.ª Rozeli Maria Porto.  Produzida entre os anos de 2017 e 

2018, através de oficinas476, observações e entrevistas477. A vigente pesquisa custou a 

pensar saúde, doença e práticas de cura, versando por uma construção coletiva, tanto 

quanto individuais, a fim de situar as conceitualizações locais dessas categorias 

mencionadas, o contexto sociocultural e biodemográfico, tanto quanto os caminhos 

tomados em condições de adoecimento. Este último, se fez pelos itinerários terapêuticos. O 

mesmo tomo enquanto uma ferramenta teórico-metodológica, a qual segundo Alves e Souza 

(1999; ALVES, 2016) requer pensar pessoas engajadas no mundo, no qual formulam 

projetos, estratégias, planos e arranjos na resolução de seus adoecimentos. Estes mesmos 

interlocutores estão dentro um campo de possibilidade, que ademais, se circunscrevem no 

interim de um horizonte social, histórico e cultural e portanto, ai de se dizer que a miríade 

                                                      
474

 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
475

 Mestrando do curso de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
476

 Oficinas executadas pelo projeto de iniciação científica nos dias: 07/10/2017; 14/04/2018 e 05/05/2018.  
477

  As entrevistas se deram nos seguintes dias: 14/04/2018; 05/05/2018; 08/05/2018; 27/05/2018; 
30/06/2018. Sendo estas, resultado de uma pesquisa sobre a feira cultural indígena da Lagoa de Tapará, para a 
disciplina de “Atividade Curricular em Comunidade”, do curso de Ciências Sociais/bacharelado da UFRN. 
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dada a doença-saúde-cura, constitui-se através de uma materialidade atravessada/ocupada 

por valores, memórias, expectativas, impressões e afins.  

É imprescindível dizer que assumindo uma ótica de abdução através de narrativas 

sobre experiências passadas, se fez essenciais dois procedimentos metodológicos: análise de 

sentido das narrativas e “análise de conteúdo temático”.  

Na primeira penso o uso dos itinerários terapêuticas/cuidado, cujas narrativas se 

constituem pela experiência particular, ligada a dimensões coletiva e social (intercruza-se o 

subjetivo e o social), que circulando por modelos/saberes/técnicas as pessoas lhe dão um 

significado singular. Proponho-me a entender que o ato de relator consiste de um sujeito 

transformado, que por ser um eu a posteriori o evento, aquele que é narrado é um 

personagem outro que não seu eu atual, portanto, a tessitura da história se forja por 

acontecimentos pertinentes ao presente, eixados por uma problemática resolutiva/em 

resolução para este personagem. Como também o ato de narrar subtende existir uma 

situação social478, um sentido e um significado a narrativa, entendendo também que a 

mesma se molda por uma memória criativa, precária e coletiva479, desta devendo-se notar a 

tua multivocalidade (MALUF, 1999). 

Na segunda, coloco a “análise de conteúdo temático”, como método de extração 

temática das falas transcritas, seja nos casos de itinerários terapêuticos, ou das falas em 

oficinas e entrevistas. Nesse método se separa as gravações transcritas por características de 

conteúdo, visto nas mensagens veiculadas, categorizadas através de uma frequência de 

aparições. Os temas selecionados são retirados ao decompor elementos obtidos no conjunto 

de mensagens, a fim de descobrir informações por detrás dos conteúdos manifestados (indo 

além das aparências), como também em verificar hipóteses (GOMES, 1994).   

                                                      

478
 Consiste num quadro elocutório, em que as falas são organizadas e roteirizadas (pensando-se assim na 

entrevista) pelas pessoas, no qual para além da linguística usada, pode-se perceber as variáveis sociais, as 
pessoas ao entorno, o cenário, e as gestualidades do corpo do entrevistado. No caso em questão, penso no 
encontro (autorizado, orientado e ritualizado) com o outro no molde de uma entrevista (GOFFMAN, 2002). 
Entendo que o entrevistado pode-se ver desentendido, criando estratégias discursivas e seguindo fluxos 
diferentes do programado (tendo em vista que ambos, o entrevistador e o entrevistado, encaminham a 
conversa).  
479

 Significa dizer que a memória é por definição precária, e as narrações que as implicam, sofrem variações, ou 
por assim dizer, invenções, que até certa medida se vinculam a um contexto elocutivo (GOODY, 2010). Como 
também que as histórias possuem propriedades coletivas: elas são construídas, agrupadas e compartilhadas 
através de narrativas de outros (CABRAL; LIMA, 2005).  
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Os índios Tapuia da Lagoa de Tapará constituem uma comunidade localizada na zona 

rural, a 35,7 km da capital, na fronteira de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, ambas são 

cidades do Rio Grande do Norte (RN), contando a comunidade em 2018 com 499 

moradores480. Os mesmos vieram a se engajar no movimento indígena, colocando-se 

politicamente enquanto tal, desde 2010. Esse novo contexto identitário, tanto quanto com 

os impactos socioambientais vigentes na região, fizeram organizarem sua forma de pensar o 

território, seu modo de vida, como também no seu trato com a saúde. Visto a expansão da 

monocultura de cana-de-açúcar, a entrada de condomínios de luxos, o desvio de água, entre 

outros, o território que passa a ser apropriado e manejado pelos indígenas de outras formas, 

se ver sendo interferido externamente e também reorganizado por essa via, levando a 

conflitos entre ambos. Segundo Almeida (2011), essas ‘novas etnias’ assumem através de 

interesses e conquistas de políticas públicas vínculos solidários, no qual as 

autorepresentações e práticas os organizam, havendo pelos mesmos um investimento 

coletivo na identidade condizente as circunstâncias e realidades presentes.  

O seguinte artigo visa a princípio desemaranhar as demandas políticas decorridas do 

contexto vivenciado pelos índios Tapuias relacionados em termos de Saúde, identidade, 

política e território. Refletidas a posteriori da construção de oficinas realizadas na 

comunidade em questão, entendendo que as ações de saúde e a busca do bem-estar e 

cuidado são parte de uma situacionalidade presente. Seguindo por um movimento de 

entender brevemente a construção de saberes articulados na constituição dos itinerários 

terapêuticos a fim de alcançar suas práticas de cura, tanto quanto suas noções de 

adoecimento.  

 

PENSANDO SAÚDE ENQUANTO POLÍTICA NA COMUNIDADE DE TAPARÁ. 

Parece-me pertinente, enquanto nota inicial, prefigurar um manifesto político-

filosófico, que trouxe a tona o ‘bem-viver’. Este conjuntural conceito, que nos faz repensar 

uma visão desenvolvimentista, capitalista e eurocêntrica que plasma-se ao mundo. O 

mesmo trás como filosofia uma proposta alternativa de construção de mundo, na qual visa 

                                                      
480

 Dados coletados pela prof. Dr.ª Rita de Cássia Maria Neves; prof. Dr.ª José Glebson Vieira e o graduando em 
ciências sociais/bacharelado Manuel Luís Sousa Moura.  
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uma transformação civilizatória. É de essencial repensar práticas, valores e experiências, ao 

ponto que se torne basilares uma relação comunitária (solidariedade/reciprocidade) entre as 

pessoas, como também uma relação harmoniosa com a natureza, tendo ambos, 

horizontalmente, direitos. Findando, assim, uma política que nos expurgue a desigualdade e 

a devassidão oriundas do capitalismo (ACOSTA, 2016). Segundo Acosta (2016, p. 27) “está 

em jogo à defesa da vida contra esquemas antropocêntricos de organização produtiva, 

causadores da destruição do planeta”. Não por acaso, tomo este um sinalizador, para o viés 

ecológico que se vem pensando nos últimos anos, mas também, como eixo que o trabalho 

se fará: as propensões de uma injustiça social e ambiental, os manejos desiguais dos 

territórios, as produções de riscos481 e vulnerabilizações482, como também as articulações 

dos indivíduos/grupos/instituições para remediá-los e projetar territórios e vidas saudáveis.   

No protótipo da vida, as coisas estão em constante devir, por elas se intercruzam, 

vazam e tomam fluxos pelas linhas de vida (constituindo malhas), portanto, habitar espaços 

subjaz um princípio de permeabilidade e conectividade. Ao se estar imerso, materiais 

tomam-se em transformações na constância da criação, seguindo itinerações, pelos passos 

em medida do desenrolar das ações (multidirecionais) (INGOLD, 2012). Natureza e humano 

se constroem mutualmente. No encaminhar das coisas, estas deixam pistas na paisagem, as 

mesmas relembram aos humanos e não-humanos suas orientações. Quando tomamos os 

humanos a priori, veremos que as pistas (em relação ambiente, humanos e não humanos), 

como sua capacidade em desenvolvimento (ao contexto-situação local/ambiente) lhe faz 

educar sua atenção em procedimentos de observação (atentar aos movimentos dos outros) 

e imitação (alinhar tua atenção ao movimento da própria orientação prática em relação ao 

meio ambiente) (INGOLD, 2000). Tais técnicas costumeiras/inventadas que dão a 

especificidade de um conhecimento local, advindas de habilidades, sensibilidades e 

orientações produzidas em concomitância a tua experiência do ambiente, portanto, forjadas 

                                                      
481

 Risco se insere enquanto um fator de predição a possíveis eventos mórbidos/fatais que se acometem as 
pessoas/grupos. Através deles se é capaz de construir prognósticos (CASTIEL; FERREIRA; GUILAM, 2010). 
Também os mesmos se singularizam por meio de territórios concretos e suas necessidades sanitárias, 
ambientais e culturais dos que vivem lá (PORTO, 2012).  
482

 Uso do conceito vulnerabilização/vulnerabilizados, entendendo este enquanto resultado de ações políticas, 
econômicas e sociais vulnerabilizantes. Ao invés de acionar uma culpabilização das pessoas em termos de risco, 
coloca-se ao contexto a capacidade de aumentar às suscetibilidades e desta forma, gerar situações de 
vulnerabilidade, relacionado, assim, ao movimento de compreensão dos sujeitos em seus modos próprios de 
levar a vida e de lhe dá significado. Portanto, aos seus cotidianos singulares (Oliveira, 2018). 
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pela prática local. Habitar um território é tornar-se e fazer-se de lá, conhecendo e lidando 

com o mesmo no/pelo praticar (PRADO, 2012). Desta forma, dir-te-á que os povos indígenas, 

e particularmente os Tapuias, veem construindo em prática uma relação/saber local com seu 

território. Os índios tapuias vêm articulando novas formas de 

manejo/controle/potencialização de práticas, como o consumo de plantas medicinais e o 

uso prioritário de agricultura familiar, entendendo enquanto uma reorganização advinda da 

identidade indígena acionada. Esta prerrogativa parte de uma retórica (linguagem) inteligível 

ao Estado/sociedade civil sobre sua identidade (CUNHA, 2009a), entendendo que a própria 

ao ser habitado politicamente a fim, por exemplo, de garantir direitos, engrena-se e constitui 

parte do próprio tratar com a vida (CUNHA, 2009b), e no percurso que fazemos: com o 

território. 

Cabendo a priori uma relação entre ambiente e humano, ei de pensar no território, 

como um constructo dessas marcas e fluxos, nos seus objetos e ações que os envolvem e 

organizam, dispõe e constroem sua espacialidade. Os agentes/instituições que habitam tais 

espaços constroem com eles/por eles afetividades, como também, referencias de suas 

identidades socioculturais. Diria que para, além disso, entender território subtende o 

envolvimento das pessoas em utilizarem, organizarem e darem sentido ao espaço, como 

também sua capacidade de afetar, influenciar e controlar os recursos e pessoas, portanto, 

tem-se de pensar poder em curso (BARCELLOS; MONKEN; PEITER et al, 2008). Em resposta, o 

ambiente manejado poderá sofrer impactos ambientais que ocasionem condições de risco 

as pessoas. A princípio é preponderante dizer que os impactos ambientais e suas tecnologias 

resolutivas disponíveis, não são distribuídos de formas equânimes, e sim, seguindo um 

reflexo da desigualdade social (MIRANDA, 2013).  

Os grupos que habitam um espaço produzem territorialidades, com teus acessos, 

usos e projetos próprios, transpassados por tensões desiguais, no qual tendem a criar 

estratégias outras envolvendo atores e instituições que findam modelarem: regulações, 

acessos e usos dos recursos. Entendendo, desta forma, que tanto o controle e a distribuição 

dos eventuais recursos naturais fazem-se numa dinâmica de circulação de poder entre os 

diferentes grupos sociais. Digo que essas estratégias de gestão, que acabam por gerar uma 

produção do espaço, influir na reprodução social e nas suas formas de dominação, cabem à 

disputa entre graus variados de institucionalização de teus projetos. Destarte, os eventos 

ambientais instaurados, pressupõem mudanças socioambientais geradas pelas partes, e 
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pelos conflitos, numa articulação atores, instituições e Estado, no qual os custos e benefícios 

dos mesmos acabam sendo distribuídos de forma desiguais. Temos, portanto, a condição 

ecológica sendo resultada de processos políticos (MIRANDA, 2013). 

Não é de se estranhar que um discurso desenvolvimentista econômico-tecnológico, 

advindo com uma práxis pouco dialógica e negligente com os povos indígenas, sejam parte 

de uma iniquidade social fomentada pelo Estado (influenciada por interesses econômicos, 

sociais e políticos, que por tabela implica o quadro territorial a qual venho mencionando), 

que por eventualidade gera situações de risco e vulnerabilização. Pensar grupos indígenas no 

Nordeste, por exemplo, o qual Oliveira (1999) denominou de índios misturados, é 

concentrar uma história de políticas governamentais (como no manuseio de documentos483), 

associado a ações de territorialização484, que forjaram um escamoteamento da identidade 

étnica485 e redistribuição territorial indígena, entre ambiguidades estatais486, e resistências 

indígenas.  

Após a constituição de 1988, através de mobilizações indígenas, os índios conseguem 

engrenar direitos essenciais, dando um novo quadro a matriz discursiva do Estado. Em 

devera temporalidade a posteriori, o Rio Grande do Norte487 passa a concentrar 

                                                      
483

 Segundo Oliveira (2011) os registros numéricos são portadores de uma intencionalidade construída dentro 
de um contexto e vinculada com um discurso de governança, portanto, medir pode ser uma forma de arbitrar 
sobre direitos (como, por exemplo, retirando a categoria indígena dos mesmos). De acordo com Lowenkron e 
Ferreira (2014) os documentos são artefatos que tem materialidade na vida. Estes além de poderem organizar 
pessoas e objetos, afetam na dinâmica societária das relações, afetos, subjetividades e afins. Portanto, teu 
poder de construir realidades, contribuiu num apagamento identitário étnico no nordeste.   
484

 Tal conceituação significa que as comunidades indígenas se transformam em um grupo organizado, 
reestruturando suas formas de arranjo (desde espaço, uso, vínculos, memória, etc.) em decorrência da atuação 
do Estado e nesse sentido, o controle do território passa a ser essencial na afirmação da identidade desses 
povos (OLIVEIRA, 1999). 
485

 Segundo Cavignac (2003), no Rio Grande do Norte esse apagamento da identidade indígena se deveu 
particularmente ao aniquilamento do elemento indígena nas consciências, inclusive dos próprios 
descendentes, da erradicação física, aliada ao apagamento dos índios nos documentos administrativos. 
486

 As medidas estatais adotadas ao longo dos anos sempre tiveram uma visão dual e oposta dos índios, entre a 
ideia de benfeitores e malfeitores da “nação brasileira”, enquanto povos que entravam o progresso e que 
concomitantemente simbolizam os defensores do meio ambiente. Portanto, ao mesmo tempo em que se 
criaram medidas de apagamento simbólico e físico dos povos indígenas, criaram-se políticas protecionistas que 
visavam salvaguardar essas etnias (DURHAM, 1982) 
487

 Segundo Pereira (2015), o processo de emersão étnica do estado e a organização de um campo indigenista 
local teve sua construção efetivada por agentes governamentais, não-governamentais e indígenas, os quais 
com o tempo permitiu uma mobilização das lideranças indígenas do estado, cujo fortalecimento veio com o 
apoio do movimento indígena da Paraíba. No que diz respeito à autoreferência dos povos indígenas do Rio 
Grande do Norte, este só se fez pressente como fato político na audiência pública na Assembleia Legislativa de 
Natal (intitulada: “comunidades Indígenas do Rio Grande do Norte: afirmação de suas identidades”), ocorrida 
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investimentos culturais na identidade indígena. Em Tapará, como já visto, encontra-se um 

movimento de remodelar as práticas culturas proponente de uma organização comunitária, 

o qual emergiu uma identidade étnica que vinha sendo escamoteada488, buscando através 

disto: reconhecimento, reparação histórica, e políticas públicas que respondam a sua 

diversidade sociocultural. Em concomitância a um território disputado, a qual se é manejado 

por outros agentes.  

Tomando a relação dos índios Tapuias com o Estado, o mesmo ao se fazer em prática, 

concentra medidas as quais compreendo enquanto “descaso planejado”489. Além disto, 

nota-se que embora se tenha em vista um Estado que se compromete a uma visão 

intercultural, entendendo as regalias conquistadas de que os povos são diversos, utiliza a 

mesma retórica a fim de obscurecer um princípio assimétrico e colonizador. Um projeto que 

versasse pelo diálogo e simetria toma-se apenas uma propensão verbal (FERREIRA, 2015).  

Em nível municipal, ao mesmo tempo em que se percebe e entende haver uma comunidade 

indígena dentro do território de Tapará, visto que se aceita os índios em audiências públicas, 

ou chamam para palestras no dia do índio, por exemplo, se faz ausente na produção de 

políticas públicas voltadas a comunidade indígena.  

As mudanças societárias e ambientais, provocada pela interação dinâmica e 

conflituosa entre manejos diferenciados dos grupos sociais, estão por dizer em processos 

marcados histórica e contextualmente. É de se mencionar que as temporalidades das 

transformações dos escopos distintos das “coisas” seguem fluxos próprios e são 

                                                                                                                                                                      

em junho no ano de 2005, evidenciando sua presença, com 2650 indígenas, retificando seu desaparecimento. 
Destaca-se que todas as séries de fatores que resultaram numa visibilidade a questão indígena local deveu-se 
prioritariamente a um esforço conjunto dessas comunidades em se fazerem presente nos espaços públicos 
(GUERRA, 2011). Quanto a Tapará, só veio a engajar-se no movimento indígena no ano de 2010. 
488

 Neste ponto, se faz fundamental a memória dissidente, enquanto meio de contrapor e disputar uma 
memória hegemônica, que se constrói a par de uma orientação excludente e atravessada por interesses e 
poderes. No entanto, ai de se dizer que as lembranças confinadas ao silêncio e transmitidas através de uma 
geração à outra, é uma forma de resistência, no qual se opõe a ausência dos discursos oficiais (POLLAK, 1989). 
Podemos notar tal ponto, na seguinte fala de Francisca Bezerra: “quando eu fui pra escola pela primeira vez eu 
tinha 7 anos de idade, quase pertinho dos 8 anos. E lá tinha um professor que ele falava que a gente era [índio], 
mas que não podia afirmar que era. (...) O medo de afirmar como tal, pela questão da perseguição” (Entrevista 
realizada em 05/05/2018). 
489

 Usado por Scott (2009) para retratar medidas em prol de grandes projetos desenvolvimentistas, que 
coberto de ambiguidades, geraram prejuízos numa relação de assimetria, entre as partes. Faz-me pertinente 
aplica-lo ao contexto, por haver em si uma relação ambígua, em que se negligenciam intencionalmente as 
questões locais, gerando situações-contextos de risco, vulnerabilização e descaso a diversidade étnica (tendo 
em vista, por exemplo, a entrada de grandes empreendimentos, uma ausência de DSEI, como também um 
sistema de saúde que se recusa a compreender situações de mal-estar geradas pelas queimadas). 
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influenciados por articulações em escalas fractais (transníveis) transversalmente (LITTLE, 

2006). Este significa dizer que uma sustentabilidade preventiva, requer ao fim uma discussão 

de saúde e risco, que entrecruze dimensões humanas, sociais e ecossistêmicas, em que se 

entenda o caráter causal acumulativo, sinérgico e holístico dos seus efeitos, em níveis 

plurais. No entanto, voltando-se ao território local, nível a qual interessa a pesquisa, e suas 

territorialidades, forjadas por agentes e instituições diversas, tem-se em mãos um contexto 

territorial de saúde. Sejam os avanços de sistemas produtivos, das relações conflituosas que 

geram impactos ambientais, de um Estado descompromissado, torna a acarretar ciclos de 

geração-exposição-efeitos em situações-contextos de riscos e vulnerabilização. Tendo em 

vista que os ciclos se dão entre gradientes ou diferenciais de exposição e efeito, oriundos de 

uma desigualdade persistente entre os grupos. Uma vez que as instituições legais e técnicas, 

responsáveis por investigar, normatizar e controlar os riscos, não se fazem a par (PORTO, 

2012).  

Desmembrando-me nas significações de saúde pude pensar/refletir/estudar ao fim 

do trabalho de conclusão de curso (TCC)490, tanto quanto na pesquisa de iniciação científica, 

uma situação territorial indígena no qual se vinha acionando em oficinas e entrevistas 

situações-contextos de ausências. Digo pelas regalias foucaultianas que a governança de um 

Estado Moderno comprometido pelo controle biopolítico dos corpos e tua disciplinaridade 

(FOUCAULT, 1977) se vinha atravessado por uma negligência de pessoas e território, 

construção de vulnerabilidades (vulnerabilização), quanto mais um avanço discrepante de 

forças no acesso e manejos das terras. Em suas falas, entonava-se uma saúde, que para além 

da dimensão biodemográfica e sociocultural, como pensada por Almeida-Filho (2010) 

acompanhava o que Fassin (2004) entende enquanto político. A saúde pela lacuna de acesso 

ao bem-estar491.  

 Numa oficina, realizada no dia 14 de abril de 2018, perguntamos sobre o 

sentido de saúde, esperando em coletivo delinear algo. A princípio a água se fez insurgente. 

Estavam em questão (subtendida) duas prerrogativas. A primeira, que pela água da CAERN 

                                                      
490

 “Práticas de saúde e itinerários terapêuticos entre os índios Tapuias da Lagoa de Tapará – Macaíba/RN”. 
491

 Trazendo uma dimensão social e política, Fassin (2004) coloca existir um constructo histórico que forja 
necessidades de cuidado, entendimentos de doenças, políticas públicas necessárias, prevenções acionadas, a 
fim de pelas lacunas investir e demandar necessidades situacionais de um grupo.   
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não conseguir chegar às casas, o acesso prioritário vinha de poços artesianos e da lagoa de 

Tapará. A segunda, que as mesmas vinham sendo contaminadas e desviadas por grandes 

empreendimentos. Tem-se simultaneamente no mesmo espaço uma área de plantação de 

cana-de-açúcar, com utilização intensiva de agrotóxicos que por cadeia de ação, contamina o 

solo e a lagoa e, portanto, o acesso majoritário da água usada pelos moradores. Em 

concomitância há o loteamento de terras na região com a construção de um condomínio de 

luxo, que vem implicando no desvio de água da lagoa, como também numa reorganização 

interna com a presença de pessoas de “fora” da região. Em progressão, a conversa tocou no 

lazer, na vitalidade para o laboral, como também na alimentação. Esta última em particular 

se seguiu associada a uma política de bem estar, a um projeto político de manejo territorial, 

no qual se acentuava a agricultura familiar e o consumo interno (“natural”). Isto implicava, 

novamente, (em subtendido) duas prerrogativas. A primeira que o território seguia-se 

segmentado por forças diferentes de manejo, caudatário a uma tensão de poderes. A 

segunda que aquele povo estava fazendo um investimento cultural numa identidade coagida 

ao obsoleto por políticas estatais/sociais de repressão e portanto, reforçar a internalização, 

o cuidado com a terra, e a potencialização dos saberes locais eram essenciais. 

Ao pensar saúde de forma tão ampla, ou seja, por conectivo, significa pensar em 

território. Fazia-se necessário tocar na questão do desmatamento e na questão ambiental. A 

mata, como dito pelas pessoas Tapuia, chegou a aparecer muito fortemente quando se 

tratava do manejo e uso medicinal das plantas e nos seus caminhos de cura, como também, 

algumas vezes no consumo alimentar. É um local, se assim posso dizer, da práxis e dos 

saberes indígena. Alhures, a cana-de-açúcar, que ali se expande, vem usando de queimadas, 

as quais além de afetar a biodiversidade da mata, geram deslocamentos dos animais para as 

casas (modificação da relação humano/animal/natureza), o que vem causando “mal-estar” 

às pessoas da região, principalmente aquelas mais próximas dos incidentes. Em relatos, me 

disseram que muitos chegam a ir a Unidade de Pronto Socorro (UPA), sem um respaldo 

médico, pois os mesmos, não compreendem ser um problema a ser resolvido por eles. Essa 

viagem acidental, custa dependendo do horário, um valor de 50 reais (quantia muito alta 

para os moradores). Pois além de não haver transporte público, os carros fretados que 

fazem a rota, só estão à disposição até por meados das 18 a 19 horas. Necessitando, aqueles 

que não têm transporte, fretarem individualmente os carros.   
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Toco, então, no sistema de saúde, adentrando a Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

território. A mesma, responsável por cuidados curativos básicos de saúde, promoção de 

saúde e prevenção de doenças, se vê limitada por problemas que a custo temos em regiões 

rurais. Situações como, ausência de médico (em virtude da alta rotatividade, e dificuldade de 

reocupar o cargo), falta de medicações, agentes de saúde incapazes de cumprir eficazmente 

a mediação destinada a teu cargo (havendo apenas dois no território), dificuldade de 

encaminhar procedimentos preventivos, além de problemas substanciais na relação medico-

paciente. É cabível dizer que não havendo um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(SASI), nem sendo de responsabilidade (ou mesmo prioridade) dos médicos, enfermeiros e 

funcionários gerais um atendimento diferenciado (na UBS), a comunidade se ver desassistida 

de uma política que a pensa e se pratica refletindo a tua identidade indígena, com tuas 

especificidades492 enquanto tal.  

Nos proponentes as quais foram tecidas, me vem parecendo substancial uma visão 

ecológica, encaminhada por uma acepção de justiça ambiental. As forças desiguais de 

controle de terra (geradoras de impactos ambientais), a má gestão municipal e as 

implicações de um descaso, se convergem em quadros de vulnerabilização e de riscos as 

pessoas desse território. Em contraponto, também foi percebido que os mesmos estão se 

articulando coletivamente, com formas de proporcionar uma promoção de saúde, aos 

estados enredados do local. Duas fontes disto, que consegui perceber, foram o uso da 

capoeira/futebol, enquanto práticas desportivas para reduzir o impacto da violência 

municipal, como também o conselho comunitário, como articulador político, mas também 

como uma forma de redistribuição de renda (e materiais)493 para reduzir as iniquidades 

sociais e propiciar um bem-estar. 

Chego ao fim deste tópico, destacando três pontos: 

Primeiro: Digo que o protótipo de saúde subtende um valor social e político, em que 

os sujeitos tomam a perseguir ao encontro de um bem-estar. Digo que construir o mesmo, 

                                                      

492
 Como a exemplo, um uso prioritário de remédios naturais, como plantas, chás e lambedores. Por ventura 

esta é uma prática que vem sendo acionado enquanto diacrítico cultural, em tua reorganização identitária, que 
vem implicando numa inventividade/controle/potencialização de práticas culturais. 
493

 A nota de exemplo: foi colocada pela liderança Francisca Bezerra (uma das articuladoras do conselho 
comunitário), que parte do recurso serve para a compra e distribuição de medicamentos as pessoas que não 
possuem verba suficiente para acessá-los. 
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transpassa variáveis socioculturais e biodemográficas correspondente à localidade. Como 

também pode ser notada em diferentes níveis de inferência, do individual ao coletivo. Mas 

me custa a destacar neste ponto, a qualidade política que saúde se associa, é por assim 

dizer, que num contexto de falta/lacuna que os sujeitos acionam e demandam o que por 

ventura promoverá saúde/bem-estar. Destarte, não por acaso água, alimentação, lazer e 

afins foram listados.  

Segundo: pensar saúde em questão é pensar em processo de “territorialização”, 

enquanto capaz de promover ou comprometer estados de bem-estar. Veja que para tal, é 

necessário entender que os manejos que se há, sejam do condomínio de luxo ou da cana-de-

açúcar, representam impactos territoriais e ecossociais, propriamente assimétricos. Desta 

forma, implicações geradas, se dão de forma desigual. Uma vez que é a comunidade Tapuia 

a estar nos meandros dos ciclos de geração-exposição-efeito de risco. 

Terceiro: dizer isso, não implica falar apenas de coerção, impactos e passividade. Mas 

entender que os mesmos articulam-se e constroem estratégias organizacionais para 

conquistar melhorias. Não falarei da minúcia cotidiana, pois meu campo, não me 

proporcionou tais dados, nem cairei numa discussão sobre o campo público de disputa, pois 

acredito que fica implícito aos e dizer brevemente do movimento indígena no Rio Grande do 

Norte. O que destaco são meios outrem de articulações, entre eles, vejo a capoeira e o 

conselho comunitário, servindo para tal, como exemplos. Enquanto o primeiro fomenta um 

acolhimento desportivo que se faz prerrogativa na evitação do crime (um problema de 

saúde pública) (lembrando que Macaíba é considerada a cidade mais violenta do estado), o 

conselho comunitário redistribui renda dando suportes aos moradores, tais como medicação 

(quando inacessíveis) e viagens de lazer.  

 

UMA BREVE DESCRIÇÃO SOBRE ITINERÁRIOS EM BUSCA DO TRATAMENTO, ALÍVIO E 

CUIDADOS ENRE SITUAÇÕES DE MAL-ESTARES E DOENÇAS 

Venho então a pensar neste tópico, como as doenças e práticas de cura passam a se 

associar a saberes que retomam uma identidade étnica, a qual vem se tecendo dando-se 

evidencia. 

Ao nos voltarmos as ações e estratégias criativas tomadas pelos sujeitos, veremos 

que o cuidado a saúde perpassa uma multiplicidade de saberes, técnicas e modelos. 

Segundo o antropólogo Menéndez (2009), todos os grupos aplicam formas de tratar, sanar, 
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conter, entre outros meios de evitar doenças, servindo como um princípio que permite 

manter e reproduzir o grupo. Não por acaso, o mesmo predispõe-se a falar do que chama de 

autoatenção, seria este a forma de saber médico predominante em qualquer grupo, no qual 

para além do autocuidado, visa articular práticas de contenção, prevenção, cura e 

manutenção (da sobrevivência) em termos de grupo, seja no simples acesso a água, como no 

uso de remédios para o trato com a doença. O autor também diz que é nessa dimensão da 

vida que se articulam saberes médicos de múltiplos campos, sejam eles da biomedicina, 

como da medicina tradicional, cujos sujeitos em termo de grupo prescrevem e se 

autonomizam em solucionar entre eles ou encaminhar para especialistas os enfermos, 

usando das experiências coletivas e desta forma, gerenciam projetos terapêuticos criativos, 

ao negociarem, avaliarem e escolherem. Na comunidade indígena de Tapará, pude através 

das narrativas perceber uma articulação desses dois saberes e práticas, no entanto, sempre 

priorizando o cuidado efetivado pelas plantas medicinais e especialistas tradicionais, com 

fins políticos e identitários. Como se pode ver na frase de Francisca Bezerra: “Focar mais em 

remédio caseiro e em plantas medicinais, porque é isso o trabalho que a gente faz dentro da 

comunidade, resgatar isso” (entrevista realizada em 30/06/2018). 

A rede que vai se construindo ao movimento do sujeito forma o que Ferreira e Santo 

(2012) chamam de “redes de convivência”, em que se constrói vínculos afetivos, os quais 

contribuem na assistência para o tratamento e escolhas de recursos médicos ao longo de 

seus itinerários terapêuticos/ao cuidado em situação de enfermidade/mal-estares. Os 

itinerários ao cuidado numa situação de enfermidade/mal-estares são processos em que se 

efetiva estratégias diversas, no qual condicionantes variados influenciarão nas escolhas 

tomadas, como: o acesso às instituições privadas, recursos para compra de medicamentos, 

crença, transporte, valores simbólicos, dentre outros (FERREIRA; SANTO, 2012).        

No ano da pesquisa, a comunidade indígena era atendida por uma equipe 

multidisciplinar advinda da Paraíba, associada ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

do estado, e portanto, se fez refletir em suas frases um cuidado e uma busca por um 

atendimento diferenciado494. Era enfatizando nos seus trajetos uma diferença no tratar nas 

                                                      
494

 Segundo Neves (2017) a atenção diferenciada não deve ser pensada em uma sobreposição de sistemas de 
saúde, mas entender que há uma articulação entre eles, no qual se deve dá a devida importância e 
contribuição as partes ao se trabalhar em situações interculturais. 
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linhas de acesso do sistema de saúde convencional, a exemplo a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do território, em contraponto do atendimento médico vindo do DSEI. Se o médico da 

UBS costumeiramente acionava o consumo de medicamentos farmacológicos, o médico do 

DSEI costumava priorizar tratamentos caseiros, com o uso de plantas medicinais, 

respeitando a sua reconstrução simbólica e prioritária no modo de lidar com as doenças, em 

resposta a um investimento identitário. No entanto, em contrapartida o atendimento se 

fazia escasso e desregulado, uma vez que devido as precárias condições495 que os 

funcionários da saúde tinham, acabava por não conseguir atingir o cronograma, o que 

deveria ser um atendimento quinzenal passava a ser mensal quando não com maior tempo.  

Desde maio de 2019 que não é mais feito o atendimento. 

O uso prioritário de remédios naturais não subjuga a demanda por medicamentos, 

pelo contrário, o mesmo se faz necessário, por exemplo, se coloca enquanto queixa que 

regularmente não encontra-se medicamentos na UBS, precisando muitas vezes se deslocar 

para Macaíba, quando não acontece de não ter. O mesmo trajeto de acesso a UBS se ver por 

muitos momentos desencontrados, uma vez que devido a alta rotatividade dos médicos 

locais, se enfrenta períodos longos sem atendimento. Necessitando de funcionários que 

permaneçam.  

Veja que esses espaços passam a atravessar uma interação intercultural, em que as 

dinâmicas internas e externas se conciliam e divergem, entendendo o que Fóller (2004), a luz 

de Greene (1998), entende enquanto intermedicalidades, em que se tem “zonas de contato” 

cuja biomedicina interage com outros saberes médicos, tanto na teoria como na prática. 

Embora esses saberes médicos façam uso de critérios diferentes, assumem pontos de 

contato que interagem e estabelecem uma intercomunicação. Segundo Neves (2017), 

embora haja divergência entre a lógica biomédica e a medicina indígena, existe pontos de 

contato entre elas, no qual se pode ter uma interação e assim estabelecer uma 

intercomunicação dos saberes. Embora não se possa negar as limitações e desencontros dos 

atores ao perpassar as redes (UBS, bezendeiras, vizinhos, familiares, UPA, equipe 

multidisciplinar), são pelos mesmos que se dão sentido e constrói-se projetos terapêuticos 

que articulam e encontra-se “zonas de contato” nos saberes, de forma criativa. Segundo 

                                                      
495

 O transporte vivia quebrado ou com defeitos que impediam o trânsito nas comunidades. 
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Mângia e Muramoto (2008) os sujeitos são portadores de desejos, possibilidades, 

necessidades, direitos e capacidade de se apropriar e criar um projeto de saúde, sendo ele, 

portanto, capaz de ser o agente de seus itinerários ao cuidado.  

 

CASO 1: 
Francisca: É por isso que gripe e tosse eu não gosto muito de ocupar o médico, eu 
podendo estar indo buscar [o tratamento]. Um dia desse eu fui acho que foi mais 
Maria José, essa menina que tá aqui olhando pra mim. O esposo dela arrancando 
aqui as matas atrás daquelas [plantas], a gente chama aqui cor de frade, mas já 
ouvi muita gente chamar de coroa de frade, né? Que são umas bichinhas que têm 
espinhos e que bota umas frutinhas vermelha. Que é muito bom pra gripe e 
inclusive é bom até pra o pessoal quando está com cansaço, feitiando, bronquite.  
Francisca: Eu digo por que quando o meu menino estava com 11 meses ele teve 
início de pneumonia e ele quase que ficava internado, mas eu chorando muito, a 
médica foi e disse: então você vai cuidar dele em casa, ou vai internar ou vai cuidar 
muito bem dele em casa. Então, eu preferi ficar cuidando dele em casa. Ela me deu 
um atestado de uma semana pra eu ficar cuidando dele por 5 dias pra não ficar 
internado, em casa. E eu: e aí tem algum acompanhamento também para o 
médico?  
Francisca: A médica, o nome dela é até doutora Francisca, acho que como ela aqui 
dentro de Macaíba nunca mais existiu, porque era uma médica que se preocupava.  
Francisca: Eu ficava quase o dia todinho em Macaíba. Ia de 7h da manhã e voltava 
6h da tarde com ele pra casa, dando retorno. Nos meus finais de semana eu ia com 
uma comadre minha, que o nome dela é Linda. A gente ganhava os matos nos 
finais de semana em busca dessa coroa de frade, aí além dos remédios medicinais, 
que a médica passou, eu também tinha o remédio caseiro que a gente fazia. Minha 
comadre: vamos embora atrás da coroa de frade, vamos. Depois dos 5 dias, com os 
acompanhamentos da médica, eu ia todos os dias com ele, praticamente meu 
menino estava internado, só que não estava no hospital, estava em casa, mas eu 
tinha a obrigação de ir todos os dias com ele.  
Francisca: Então, mesmo depois desse tratamento com a médica eu fiquei fazendo 
esse tratamento com a coroa de frade e graças a deus, nunca mais o meu filho teve 
problema de cansaço e nem bronquite. Hoje ele já está com seus 23 anos, ele já 
teve gripe, mas nunca cansou. Eu sempre digo a ele, conversando com ele [sobre a 
coroa de frade]. Então, eu tenho muita fé na coroa de frade. Quando as crianças 
estão gripadas, tossindo, eu digo: gente, vão pros matos, buscar a coroa de frade. 
Porque eu fiz isso com meu filho, foi muito bom, e eu vou passando [a informação] 
também (Francisca Bezerra, oficina realizada em 14/04/2018). 

 

No caso um, Francisca constrói um projeto de cuidado de seu filho, no qual consegue 

articular um duplo saber, mediando com a médica. Essas escolhas perpassaram a dimensão 

da autoatenção, ao manter um cuidado que segue uma gerência sua, e aconselhamentos e 

ajuda das pessoas ao seu entorno, como: Maria José e a própria médica. As duas formas de 

cuidado mesmo seguindo princípios diferentes, são estratégias que se complementaram na 

concepção de Francisca. Em sua narrativa foi dado prioridade ao poder da coroa de Frade 

para curar certos malefícios, ao ponto da liderança sempre aconselha-lo, o que também nos 

remete a uma influência que a própria Francisca tem nas “redes de convivência” para outros 
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enfermos, como também sua experiência construindo receitas que são usadas, 

compartilhadas e recriadas. A enfática prioridade dada ao fim de sua fala para a “coroa de 

frade” mostra uma hierarquização do saber, que no caso em questão, percebo está 

relacionado a um fortalecimento de sua identidade indígena, portanto, tem em si um valor 

político e simbólico. 

CASO 2:  
Maria dos Anjos: A menina disse que estava doente da garganta, podre. Eu disse: vá ao 
médico. [o médico] Passou uns comprimidos, eu disse: esses comprimidos não são pra dor 
de garganta. Dor de garganta é: infectin, que eu sou acostumada a tomar pra dor de 
garganta, uma bezetacil, que cura mesmo. Mas esses comprimidos aqui? Que é pra coluna. 
Maria dos Anjos: Eu disse: Raquel, porque você não manda [trocar de receita], [ela disse:] eu 
mandei, mas ele passou esses comprimidos. Esse médico deve ser um jumento, porque se 
eu estou doente, ele diz que não, estava doente da garganta não. E a menina morrendo, se 
acabando. (oficina realizada em 14/04/2018). 

CASO 3: 
Salete: Agora quando são as outras consultas mais prolongadas [é lá em Macaíba]. Eu tomo 
remédio pra dormir, como o médico é de lá, não tem aqui médico de cabeça, ai eu vou pra 
lá. 
Salete: lá eu estou bem com um mês e um ano. Lá é que passa minha medicação de dormir.  
Salete: Eu fui essa semana pedir um encaminhamento porque a medicação não está 
servindo mais, e o médico não quis me dá. 
Salete: Disse que ia passar outro remédio. Eu já tomei esse remédio e passado pelo doutor 
brasiliano que é um médico de cabeça aprovado e eu não me dei com ele, me deu uma ânsia 
de vômito, com aquelas tochas de espuma pra fora.  
Salete: Aí eu não vou tomar, [ele] disse: a senhora vai tomar esse daqui. Eu disse: eu vou 
levar mas vou trazer de volta, porque não vai dá. 
Salete: Não [comprei]. Não estou tomando, eu já tomei, não me dei, não vou tomar. E o que 
eu me sinto melhor é quando uso o chá, desses remédios assim pra me acalmar. Eu preciso 
da pressão que eu tomo, se eu quiser tomar com chá eu tomo, se também eu não quiser eu 
tomo com água, mas prefiro com chá. Que o chá ajuda, está entendendo? (Maria Salete, 
oficina realizada em 14/04/2018). 

 

No caso de Salete, temos uma anulação de sua experiência com os medicamentos 

usados para dormir. O médico questiona o conhecimento dela referente à biomedicina, tal 

ato representado pelo uso de fármacos, usando sua autoridade para receitar um 

medicamente que Salete diz não cair bem com seu corpo. Devido à negociação mal 

sucedida, Salete procurou outra forma de tratamento, esta sendo o uso de chás, o qual 

serve para seu objetivo e faz se sentir bem. Portanto, mesmo Salete tendo o hábito de usar 

medicamentos para conseguir dormir, o mau atendimento que ela recebeu de seu médico 

lhe fez reestruturar seu projeto terapêutico para o fim desejado. Segundo Helman (1994) a 

relação com o especialista de cura também é imprescindível. Além de ser necessário 

símbolos que demonstrem sua potencialidade curativa tais como adornos, também deve-se 

passar um sentimento de segurança, afinidade e entendimento quanto ao paciente. Desta 

forma, deve-se ter uma congruência entre a abordagem terapêutica do médico e dos 
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pacientes com relação a doença e as expectativas do tratamento. O que não acontece no 

caso de Salete. 

No caso narrado por Maria dos Anjos, temos evidenciado uma relação do paciente 

com o médico, em que este se coloca de forma autoritária, tomando medidas que ausenta a 

historicidade do padecimento e deslegitima o diagnóstico dado pelos próprios atores, uma 

vez que estes tem saberes médicos ganhos ao longo de sua trajetória de vida, que capacitam 

identificar certas enfermidades. Em decorrência da divergência que se formou, os atores 

negociaram uma outra solução à enfermidade, recusando a do médico. A nova forma de 

tratamento baseou-se num tratamento por lambedor com as plantas disponíveis por Maria 

dos Anjos, visto na seguinte fala: “eu fiz dessa daqui *hortelã da folha miúda+, fiz do hortelã 

da folha grande, que eu tenho o pé. A corama e o matruz. Era só o que eu tinha, não botei 

romã porque as romãs ainda estão verdinhas, mas eu faço com romã também (Maria dos 

Anjos, oficina realizada em 14/04/2018). 

Ambos os casos (dois e três) se mostram pertinente para colocar relações 

assimétricas entre médico e paciente, distanciamento, a-historicidade, biologicismo, tanto 

quanto um descaso aos saberes e experiências dos pacientes (efeito do racionalismo 

científico). É preponderante colocar, aos casos, que a relação médico-paciente costuma 

trazer consigo um distanciamento, em virtude da classe social, vocabulário especializado e 

uma atitude autoritária. O médico transmite seus conhecimentos de forma restrita, pois 

assim angaria inteligibilidade aos seus enfermos, ao mesmo tempo que sanciona qualquer 

capacidade de interação ao seu saber, dando-lhe uma posição de ignorância (BOLTANSKI, 

1984). Segundo Garnelo e Langdon (2005), o atendimento funda-se em assimetrias e 

subordinações os quais se imperam nuanças como relações econômicas, políticas, 

educativo-comunicativas e étnicas. No que diz respeito, por exemplo, aos saberes 

tradicionais nessa relação, são geralmente vistos pela biomedicina como conhecimentos que 

incidem negativamente sobre os processos de saúde/doença/atenção, precisando ser 

modificados, pois é considerado que a população além de carecer de critérios de prevenção 

também rejeita as técnicas passadas pela biomedicina (MENÉNDEZ, 2009). Segundo 

Menéndez (2009) tais rejeições se dão pela quantidade de informação técnica que possuem 

os grupos e pela sua própria experiência como doente. 

O que tomo como destaque neste momento, é que os diagnósticos, prognósticos, 

procedimentos e afins são tomados dentro de uma interação comunitária, é através de uma 
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autoatenção que estes se articulam e fazem o mesmo com os saberes (do biomédico ao 

tradicional), e que assim, aceitam ou rejeitam tais atendimentos biomédicos. Desta forma, 

se não dialogado dentro desta órbita se coloca os usuários do SUS distanciados e 

vulnerabilizados pelo mesmo. O que por outro lado, prepondera-se a dizer, é que as 

estratégias tomadas, para além de serem reflexo de uma má recepção da gerência dos 

médicos do SUS, são reflexos de uma identidade que vem se mobilizando, e desta forma se 

faz essencial a prática de cura tradicional (pois os sujeitos nivelam o saber prioritário, o que 

significa dizer que nem sempre a biomedicina se dará hegemonicamente numa localidade). 

Ela é por afim diacrítico cultural, como também engrenagem do ser Tapuia e portanto, da 

sua compreensão de cura.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O seguinte trabalho buscou trazer a dimensão da saúde-doença-cura através de dois 

movimentos: ao pensar saúde enquanto contextual e como resultado de demandas políticas 

do que falta ao se pensar a conquista do bem-estar; como também ao traçar uma rede 

através de parte de percursos, estratégias e dificuldades colocadas na busca por 

tratamentos e paliativos em situações de mal-estares e doenças. 

Mesmo sendo uma pesquisa insipiente e um trabalho recortado, acredito ter 

conseguido alcançar de forma panorâmica os enfrentamentos anteriormente ditos, abrindo 

margem para podermos refletir, e assim estender a pesquisa, sobre um atendimento médico 

que se atente a diferença dos povos indígenas e na construção de políticas públicas 

necessárias a ser destinadas a essa comunidade indígena.  
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A INVISIBILIDADE DOS CORPOS QUE RESISTEM: UMA ANÁLISE SOBRE O ESPAÇO DE 

SOBREVIVÊNCIA DOS CATADORES DE LIXO EM BARREIRAS-BA 
 

Joana Alice da Costa dos Santos496
    

                                                                                      
Resumo 
Ao analisar os espaços marginalizados onde existe precariedade que ferem a dignidade dos seres humanos, 
torna-se imprescindível essa discussão. Pretende-se observar nesse estudo, como os catadores de materiais 
recicláveis localizados na cidade de Barreiras-BA encontram estratégias de re-existência diante das condições 
precárias de trabalho e moradia no “lixão”. Embora esses espaços sejam marginalizados, encontram-se seres 
humanos que criam laços afetivos, ressignificações e experiências que formam a identidade e subjetividade de 
seu grupo.  
 
Palavras-chave: Lixo; Reciclagem; Catadores; Espaço; Resistência. 

                            
Abstract 
By analyzing the marginalized spaces where precariousness hurts the dignity of human beings, this discussion 
becomes indispensable. It is intended to observe in this study, how the collectors of recyclable materials 
located in the city of Barreiras-BA find strategies of re-existence in face of the precarious conditions of work 
and housing in the “dump”. Although these spaces are marginalized, there are human beings who create 
affective bonds, resignifications and experiences that form the identity and subjectivity of their group. 
 
Keywords: Trash; Recycling; Collectors; Space; Resistance. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Ao longo dos anos, percebeu-se a importância do estudo sobre direitos humanos 

para garantir ás pessoas o direito a uma vida digna. Segundo dados do IBGE, em 2019 mais 

de 13 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de extrema pobreza. Nesse sentido, ao 

analisar os espaços de sobrevivência onde existe precariedade que ferem a dignidade dos 

seres humanos, nota-se a necessidade de discutir sobre essa problemática.   

Por meio da pesquisa etnográfica é possível observar os grupos que vivem 

marginalizados nos grandes centros urbanos já que existe uma grande contradição pela 

propaganda empregada pelo ideal de “cidade perfeita” em que “não existem 

desigualdades”, invisibilizando outros espaços da cidade que também são habitados, como 

no caso do “lixão” de Barreiras-BA, em que famílias de catadores de materiais recicláveis 

vivem sem nenhum tipo de assistência.  
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Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo analisar o espaço de 

sobrevivência dos catadores a partir de uma visão crítica que discuta as dinâmicas e relações 

dos grupos existentes, encarando como esses corpos enfrentam suas dificuldades cotidianas 

e suas estratégias de cuidado e resistência para viver em extrema precariedade. Nas 

palavras de Carolina Maria de Jesus (1958, p.33) “[...] Quando estou na cidade tenho a 

impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, 

almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de 

uso, digno de estar num quarto de despejo”. 

No que tange a metodologia utilizada, terá como Socióloga e Antropóloga basilar 

Maria Raquel Passos Lima, em “o avesso do lixo: materialidade, valor e visibilidade” na qual 

investigou sobre a “a vida das materialidades” no aterro sanitário de Jardim Gramacho no 

Rio de Janeiro. Esse estudo teve o objetivo de reconstruir os complexos processos 

simbólicos, sociais e materiais que compreendem o trabalho dos catadores do RJ, e é nessa 

linha que busco desenvolver ao longo deste.  

Ainda no que tange a metodologia utilizada, o presente artigo se alinha ao 

entendimento de Marluci Menezes que reflete sobre a idéia de “remodelação”, por 

entender que esta permite entender as dinâmicas socio-espaciais como processos de 

(re)criação ou invenção constante dos espaços-habitat, das formas de habitar e das formas 

de pensar o habitat. (MENEZES, 2000).    

A discussão sobre a invisibilidade dos corpos que resistem refere-se, sobretudo a 

urgência para a implementação de políticas publicas especificas que valorizem a atividade 

exercida pelos catadores, assim como oferecer melhorias nas condições de trabalho e nos 

seus espaços de moradia. Considerando que no Art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal de 

1988 deveria se assegurar que “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. Compreender os processos 

sociais e simbólicos será imprescindível para identificar como esses grupos enxergam sua 

própria realidade. 

 

2 ESTRÁTEGIA METODOLÓGICA 

O método de abordagem é de natureza qualitativa, que possibilita uma análise mais 

profunda das relações, dos processos e dos fenômenos. (MINAYO, 2006). Através das 



1201 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

entrevistas orais, os catadores responderam de forma subjetiva, porém, os dados que foram 

apurados são compreendidos também enquanto uma coletividade. As respostas coletadas 

não foram modificadas pela entrevistadora e terá sua originalidade, seguindo o Conselho de 

Ética em Pesquisa. 

O caminho que a pesquisa percorreu para alcançar o seu objetivo teve como base 

teórica artigos, sites e teses. Utilizou-se de entrevistas e documentários que foram muito 

importantes para analisar as condições de vida dos catadores há alguns anos atrás no lixão 

de Barreiras, possibilitando comparar os relatos anteriores com os relatos atuais. As 

fotografias recentes contribuíram de forma determinante para a reflexão acerca do tema. 

Assim como as leituras sobre a noção de espaço e grupo abordados pelos autores Mauro 

Koury, Marluci Menezes e Rógerio Leite.  

Por meio de todos os recursos utilizados para a coleta de informações, foi 

fundamental a leitura do PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(2013), para se compreender as propostas de melhoria em saneamento básico e infra-

estrutura no “lixão”, enquanto local de moradia e trabalho e como esse projeto impactaria 

na vida dos catadores de materiais recicláveis quanto ás medidas frente aos problemas 

devido à inexistência de um aterro sanitário. 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo foi desenvolvido no município de Barreiras-Ba, situado na região 

Oeste do Estado da Bahia, em termos geográficos Barreiras limita-se ao norte com o 

município de Riachão das Neves; a leste, com os municípios de Catolândia e Angical; ao sul, 

com o município de São Desidério e a oeste com o município de Luís Eduardo Magalhães e 

com o estado de Tocantins (PMSB, 2010). A cidade atualmente possui em torno de 20 

bairros.  
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Figura 1 - Mapa de localização dos bairros no município de Barreiras-BA 
 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps/Google Earth (2019). 

 

Com aproximadamente 155.439 mil habitantes dos quais 90% vivem na sede 

municipal e apenas 10% na zona rural. A área geográfica é de 7.859,716 km², 12°08’00 

latitude sul e 44°59’00 longitude oeste (IBGE, 2018). 

A principal atividade econômica de Barreiras é o agronegócio e por conta disso a 

cidade passou a crescer popularmente com a imigração de trabalhadores para a agricultura. 

A cidade é reconhecida como o maior pólo econômico, político e educacional da região 

oeste da Bahia. Com o índice de urbanização de 90% das pessoas residindo na zona urbana, 

isso contribuiu para que o aumento do consumo de bens e serviços gerasse uma maior 

produção de resíduos, que, associado à falta de políticas públicas para o descarte adequado, 

favorecem o aparecimento de sérios problemas ambientais e de saúde pública. (PMGIRS, 

2010) 

A escolha desse espaço como objeto de estudo deu-se pela necessidade de observar 

as irregularidades pela inexistência de um aterro sanitário na cidade. Essa problemática é 

imprescindível para se compreender condições sociais e de qualidade de vida dos catadores 

de materiais recicláveis que trabalham e moram ao redor do mesmo.  

O local de disposição fica a 18 km de distância do centro urbano, localizado às 

margens da BR 242, sentido Salvador - BA, embora exista uma placa com o nome “aterro 
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sanitário” em frente ao local, este pode ser considerado um “lixão”, como conhecido pela 

população da cidade. Segundo o PMGIRS (2013, p.34), essa área recebe resíduos do 

município desde 1998, inicialmente eram colocados em valas e cobertos com uma camada 

de solo, caracterizando-se uma situação de aterro controlado. Porém, esse processo foi 

suspendido em 2004, e atualmente os resíduos são depositados ao ar livre sem nenhuma 

cobertura.  

Na Figura 2 – apresenta uma enorme mancha de resíduos descobertos (na cor mais 

escura), que possibilita uma série de impactos ambientais, dentre eles, a liberação sem 

controle de biogás para a atmosfera. Os quadros em destaque em (vermelho) são os lugares 

habitados por famílias dos catadores de materiais recicláveis que vivem em pequenos 

barracos, e do outro lado da BR 242 localiza-se algumas casas.  

 

Figura 2 - Local de disposição dos resíduos em relação à cidade em 2019 
 

 
Fonte: Adaptado do Goolge maps/ Google Earth, 2019. 

 
2.2 AGENTES ESTUDADOS E A COLETA DE DADOS 

 
Durante os meses de setembro e novembro do ano de 2019, foram realizadas três 

visitas ao local para identificar, avaliar a área e aplicação do questionário. No primeiro 

contato com o ambiente apenas observei as características do espaço e criei uma relação de 

afinidade com os catadores presentes, notei o quanto o “lixão” se espalhava por toda uma 

extensão, foi possível identificar que em várias partes do local estavam sendo ocupados por 

barracos em condições de precariedade. Nessa circunstância, os primeiros dados foram 
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coletados por meio de entrevista aberta com os 8 dos Catadores autônomos que se 

disponibilizaram para responder o questionário.  

As questões buscavam identificar o perfil dos catadores que residem no lixão como 

sua condição socioeconômica, faixa etária, os modos de vida produzidos no local, os valores 

socioculturais e as tensões presentes, observando o lixão como lugar que tem seu 

significado. Nas palavras de Marluci Menezes (2000, p.157) “*...+ o lugar também é aqui 

entendido como um “mundo habitado”, um espaço-habitat que é “produzido e organizado 

pela sociedade, por um grupo social, sobre o qual cada sociedade, cada grupo, desenvolve e 

articula as suas relações” (Casal, 1986, p. 44).” 

A noção de memória social apresentada por Menezes (2000) é caracterizada pelas 

estratégias que criam o significado de resistência, apropriação e atribuições ao lugar 

habitado.  

Os modos de vida criados nesse lugar, assim como os usos que esses personagens 

fazem do espaço, seja ele para trabalhar, criar amizades, construir famílias, etc. A noção de 

tempo aqui também reside, pois quanto maior o tempo de vivência, maior a sociabilidade 

entre os moradores, assim como a formação de uma identidade local.  

 
3 DISCUSSÃO 

 

3.1 A GESTÃO DA INVISIBILIDADE: O SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DO “LIXO”              

Com as observações feitas em torno da área notou-se a inexistência de um sistema 

de coleta seletiva para resíduos recicláveis no município de Barreiras. Não há uma 

organização efetiva no que tange as condições de segurança no trabalho dos catadores, nem 

controle e fiscalização quanto ao despejo dos lixos que são descartados em ambiente 

aberto, estando misturados os resíduos domésticos, comerciais e até mesmo hospitalares. 

Próximo ao lixão existe apenas uma empresa identificada como RETEC que é responsável 

pelo tratamento dos resíduos sólidos de mais variadas origens, porém, apenas algumas 

empresas a contatam.     

Segundo dados divulgados pelo PMGIRS, 67% dos moradores da zona urbana 

relataram que o principal problema em relação à coleta do lixo da cidade além da escassez 

em infra-estrutura, é a falta consciência e educação ambiental dos moradores, que colocam 

o lixo em áreas inapropriadas e também não faz a separação de forma correta. Os outros 
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33% relataram não fazer a separação dos resíduos pela falta de conhecimento e coleta 

seletiva no município.  

Os materiais sujeitos de reciclagem são coletados por duas instituições de catadores: 

a primeira é a 100 AGRESSÃO – Associação de Catadores de matérias recicláveis do 

município de Barreiras e além São Francisco; e a segunda, CABER – Cooperativa dos 

Catadores de Produtos Recicláveis de Barreiras e Região Oeste da Bahia. Além dessas duas 

instituições, existe no município uma grande quantidade de catadores autônomos sem 

vinculação a nenhuma dessas instituições, principalmente no local de disposição final dos 

resíduos, o lixão da cidade. 

 De acordo com o cadastramento e levantamento mais recente dos dados realizados 

pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Barreiras (2014), com a ajuda 

dos catadores associados e autônomos, pode-se verificar que mais de 60 famílias vivem da 

renda de materiais recicláveis e 80% desses exercem sua atividade diretamente no lixão.    

 A inexistência de políticas públicas em relação à disposição dos resíduos em 

Barreiras resulta em uma serie de problemas que afetam o meio ambiente e 

conseqüentemente a população, principalmente os que vivem marginalizados, correndo 

sérios riscos á saúde pela poluição, escassez de recursos em segurança para atuar na 

atividade. Segundo os entrevistados nesse ano de 2019, existem aproximadamente 89 

catadores de materiais recicláveis contando com homens, mulheres e crianças, sendo na sua 

maioria de gênero masculino. Todos trabalham diariamente no lixão (exceto as crianças) e 

vivem nos barracos ao redor do mesmo. Outras pessoas que trabalham no lixão moram em 

casas próximas a BR 242 e no centro da cidade. 

 Segundo um dos moradores do lixão nem todos catadores informais mantém o 

trabalho ativo durante toda a semana, ele informou que mais de 200 pessoas trabalham 

como catadores nesse ambiente e que o horário de coleta é flexível. A separação manual 

feita pelos catadores que trabalham no lixão é feita sem qualquer fiscalização, de alguns 

componentes dos resíduos que possuem valor comercial são papel, papelão, alumínio, e 

plásticos do tipo PET e variados.   

Em uma das entradas do local de disposição dos resíduos tem uma pequena casa 

onde mora o responsável contratado pela prefeitura para fiscalizar a quantidade de lixo que 

entra por dia no local. Outras questões foram abordadas, mas ele informou que sua função 

era apenas a pesagem. Ao perguntar sobre a fiscalização quando a falta de vestimenta de 
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segurança para os catadores autônomos, ele informou que os que trabalham e vivem não é 

uma responsabilidade da prefeitura, ao contrário dos catadores que trabalham recolhendo o 

lixo nos bairros da cidade.  

A partir de uma análise crítica sobre os discursos, notou-se o espaço “lixão” e os 

grupos que vivem nele são invisíveis para a sociedade.  No PMGIRS a preocupação 

apresentada é de criar um aterro sanitário visando acabar com o problema do lixão, em 

poucos momentos citam sobre as condições de vida das pessoas que vivem nele, ou de que 

trabalho elas viveriam com o fechamento do lixão, apesar de apresentar políticas de inclusão 

como a regularização dos catadores informais, nenhum medida tem sido colocada em 

prática.  

 

3.2 CONDIÇÕES DE MORADIA DOS CATADORES: CORPOS QUE RESITEM 

“O espaço é produto e produtor das relações sociais”. Marluci Menezes 

 

Figura 3 e 4 - Moradia dos catadores de material reciclável no local de disposição final.

 

Fotografia: Luiz Fernando Marçal, 2019. 
 
O livro “quarto de despejo” (1960) de Carolina Maria de Jesus é uma grande 

referência pra se pensar nos espaços marginalizados onde sobrevivem inúmeras pessoas que 

são invisíveis para a sociedade, enfrentando a fome, a falta de água, energia e ao acesso a 

melhores condições de vida. Carolina era catadora de papel e escreveu livros sobre o 

abandono que sentia ao morar em uma favela que parecia não fazer parte da cidade de São 
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Paulo. A análise que pode ser feita a partir da situação vivenciada pelos catadores de 

material reciclável em Barreiras, é que assim como Carolina, apesar de viver em uma cidade 

desenvolvida economicamente, está á margem, como se não existissem.  

Sem saneamento básico, as pessoas vivem em barracos feitos de restos de madeira, 

lona, papelão, sem condição de uma vida digna, visto que esse local não deveria está sendo 

habitado devido aos riscos a que estão expostos.  

Pela observação da área, pode-se localizar mais de 45 barracos espalhados pelo lixão, 

a maioria deles ficam em baixo de árvores sem nenhum tipo de segurança. Notou-se a 

presença de vários tipos de animais em torno do espaço, como cachorros, galinhas, urubus, 

gatos, insetos etc. Há freqüentemente a queimada dos resíduos, próximo aos locais de 

moradia. Apesar de muito humilde, os barracões possuem alguns fogões á lenha 

improvisados para preparar as refeições. Na figura 3, os galões que eles utilizam pra 

armazenar água, pois só tem uma torneira para que todos possam pegar a água, já que os 

mesmos ficam sem água durante dias.  

Em um documentário realizado pela FASB – Faculdade São Francisco de Barreiras, no 

ano de 2017, sobre catadores no lixão de Barreiras, foi apresentada as narrativas sobre os 

modos de vida nesse espaço e como eles enfrentavam as dificuldades no lixão. E as 

narrativas continuam as mesmas sobre as dificuldades comparadas com os relatos atuais, 

mas sempre reafirmando suas identidades. 

 
Eu não tenho vergonha por que eu vivo daqui... mais ante eu catá lixo do que meus 
fi passar fome ou então ir robar, ou então ir pedir os outro, por que aqui ninguém 
que ia dar um copo de café ou um copo de açúcar pra ninguém, se der uma vez, se 
der duas manda trabaiá, é isso que o povo fala né.” (LÙCIA, Maria. 2017) 
 

Quando perguntei para os catadores entrevistados se eles sentiam desconforto com 

o mau cheiro e se eles passavam fome lá, a maioria disse que já estavam “acostumados” e 

que não passavam fome morando no lixão. Nas palavras de Edmilson (2019) “Um lixeiro 

nunca vai morrê de fome, só morre se for de barriga cheia”.  

No decorrer da entrevista ele informou que a maioria dos catadores que vivem lá 

sem alimentam de comida vencida, como feijão, arroz e até mesmo carnes encontradas 

durante a coleta.  Seu Edmilson relatou que os moradores já se “acostumaram” a viver na 

miséria, pois os políticos não fazem nada para mudar as condições de moradia e de trabalho 

deles.  
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[...] os político só quer o voto da gente, só vem aqui no tempo de eleição, ou pra 
pegá documento nosso, num sei pra que, nunca vi mudano nada” (EDMILSON, 
2019).  
 

Durante as entrevistas notou-se a resistência de alguns dos moradores para destacar 

suas insatisfações, talvez pelo pressuposto de que se eles saíssem do lixão não teriam para 

onde ir, já que se sentem abandonados pela prefeitura. Eles falaram também que não tem 

expectativas quando alguém vai realizar pesquisas lá, pois apesar de muitas pessoas irem 

fazer cadastros, coletar informações, seja do serviço social ou etc., até hoje não houve 

resultado de mudança para eles.  

Sobre a noção de dinâmicas nesse espaço, no dia da realização das entrevistas, os 

catadores estavam reunidos tomando café e conversando na frente de um dos barracos. 

Perguntei se ali era uma família, e eles me responderam que os que estavam lá, “só de 

coração”, naquele momento as crianças estavam na escola. Sobre a questão de como eles se 

sentiam ao morar naquele espaço, eles contaram que apesar de sofrerem com a falta de 

recursos básicos, que eles eram felizes, pois tinham amigos de verdade. “Quando falta 

alguma coisa aqui no barraco, o outro vem e dá um prato de comida. O povo que mora do 

outro lado, não tem a união que a gente tem aqui”. (CARLA, 2019) 

As narrativas são carregadas pela idéia de pertencimento, o lixão é compreendido 

pelos catadores como seu espaço, é ali onde moram, encontra a “comida”, a “roupa”, os 

“utensílios”, a sua renda.  

 
Em trabalho anterior (Leite, 2001), “pude sugerir que se entendesse por lugar uma 
determinada demarcação física e/ou simbólica no espaço, cujos usos o qualificam e 
lhe atribuem sentidos diferenciados, orientando ações sociais e sendo por estas 
delimitado reflexivamente. Um lugar é, assim, um espaço de representação, cuja 
singularidade é construída pela “territorialidade subjetivada” (Guattari, 1985), 
mediante práticas sociais e usos semelhantes.” (LEITE, Rogério, p.123) 

 

 É nessa perspectiva que ressignificam o conceito de “lixo” colocando o como algo de 

valor material e simbólico, atribuindo a esses materiais e esse lugar a noção de que não 

deveriam estar em outro lugar, se não ali. Essa análise nos põe a refletir a urgência de 

conscientização dessas pessoas quanto aos seus direitos fundamentais para que possam ter 

a escolha de mudar de vida e reivindicar por seus direitos.  
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3.3 A INSEGURANÇA DO TRABALHO NA COLETA SELETIVA: (CON)TATOS E ODORES 

 

Figura 5 - Atuações em um cenário em decomposição 
 

 

Fotografia: Luiz Fernando Marçal (2019). 
 

O trabalho dos catadores de materiais recicláveis além de não ter reconhecimento 

pela população, também não tem nenhum tipo de fiscalização quanto à falta de segurança, é 

um espaço totalmente “invisível”. Na figura 5 é representado o processo no qual os objetos 

descartados se transformam em materiais recicláveis resgatadas pelas mãos dos 

trabalhadores.  

Inspirada “pelo conceito de economias culturais dos resíduos” de Hawkins and 
Muecke (2003) Os complexos processos de valor (monetários, simbólicos, sociais) 
em jogo, já que, como os autores enfatizam “valor” não é nem uma província da 
economia, nem da cultura, mas algo constantemente transacionado entre os dois, 
em múltiplos espaços.” (LIMA, Raquel, 2015) 
 

O processo de coleta seletiva requer resistência para enfrentar os odores e os riscos a 

saúde que podem ser causados pela falta de proteção. Vários problemas foram destacados 

durante a observação, não há uma vestimenta adequada para essa jornada de trabalho, 

onde os trabalhadores estão expostos a qualquer tipo de contaminação. Observou-se que 

uma quantidade mínima dos catadores presentes estava com botas e luvas. A outra maioria 

não usava nada nas mãos nem máscaras, a vestimenta dos homens eram calças jeans, 

sandálias comuns, bonés e blusas de manga e das mulheres blusas de manga e legging. 

Segundo informações dos catadores entrevistados, a prefeitura municipal de barreiras não 
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fornece nenhum tipo de indumentária. Todas as roupas que os catadores usam são de 

doações e encontradas durante a coleta. 

Diante do que foi exposto, é notório que o Art. 7º da Constituição Federal não está 

sendo aplicado nesse contexto, já que os direitos desses trabalhadores não estão sendo 

resguardados, não há redução dos riscos inerentes ao trabalho, nem normas de saúde, 

higiene e segurança. Pela falta de políticas públicas essas pessoas enfrentam cotidianamente 

a ocorrência de contato com objetos que furam, cortam e afetam seu tato, olfato e visão. Já 

que estão expostos a todo tipo de material vindo do lixo e a fumaça dos resíduos que são 

queimados. Nesse sentido, o trabalho dos catadores no lixão passa pelo aprendizado de não 

“sentir”, o costume de ignorar o olfato até torná-lo insensível. Nas palavras de Edmilson 

(2019) “aqui no lixão é muito do cheiroso”, outros catadores relataram que o cheiro fica 

impregnado nas mãos durante 3 a 4 dias, não saindo mesmo com o uso de detergente, 

sabão, etc.  

As habilidades de reconhecer no meio de vários tipos de resíduos os materiais de 

“valor” pode ser compreendido como saberes e praticam incorporadas na atividade do “ser” 

catador. Assim como nas estratégias para não se machucar na hora de coletar os materiais.  

Em 2013 uma reportagem foi realizada no lixão devido ao descarte de resíduos 

hospitalares junto com os resíduos domésticos. Os entrevistados desse ano de 2019 

informaram que isso ainda ocorre, no dia da entrevista um dos catadores chamado Reinaldo 

tinha sido furado por uma seringa na mão, correndo graves riscos de infecção. Esse fato foi 

comprovado na aplicação dos questionários realizado pelo PMGIRS junto à população e 

comerciantes, em que se constatou que em torno de 70% da população descartam seus 

medicamentos vencidos e materiais de saúde usados (seringa, agulhas, algodão, etc.), junto 

com os resíduos domésticos. (p.43) 

 
a vida que eu sonhei foi minha casa própria ter meu próprio emprego ter meus 
filhos do meu lado, ter uma casa e meu serviço, um emprego garantido, não é tá 
aqui dentro aqui e levando corte na mão, levando uma furada isso e aquilo, igual 
eu tava ali na queimada catando no meio do fogo, catando alumínio, eu quero um 
emprego digno pra mim.” (REINALDO, 2016), 
 

A questão sobre segurança e saúde chama a atenção para os efeitos produzidos pelo 

contato e pela interação com os materiais nos corpos. A forma como alguns tipos de 

materiais atuam, impregnando na pele um odor indesejado, chama a atenção pelo fato de 
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posteriormente se desenvolverem doenças. Maria Raquel Lima (2015, p.157) “reconhecer a 

dimensão concreta e sensível destes materiais, tanto quanto dos corpos é reconhecer que 

estas matérias “humanas e não-humanas” não possuem uma qualidade essencial, e que sua 

agencia depende de um enorme ajuntamento de elementos concretos ativos e atuantes 

(humanos e não-humanos) dentro de arranjos específicos e mutantes.”  

 
3.4 DISPUTAS EM TORNO DE UMA CATEGORIA 

 
Para entendermos melhor como surge ás disputas, os entrevistados relataram que há 

uma diferença entre os catadores que moram e os que não moram no lixão. Há uma noção 

de individualidade por parte dos que não moram, pois segundo as narrativas, esses não têm 

a sensibilidade de ajudar o “outro” como acontece entre os moradores que moram no lixão, 

onde se constroem laços afetivos mais resistentes.  Essa dimensão hierárquica é discutida 

por Koury (2018, p.30) em que os processos de interações entre os grupos permanentes e 

não permanentes no espaço acabam provocando as tensões e atritos devido ao 

estranhamento caracterizado pela idéia de “nós” e “eles”, pela construção simbólica que se 

fundamenta nos códigos de pertencimento do lugar, que dá origem e sentido á comunidade 

de afetos para aqueles que moram. 

 

A noção remete ao sentido de uma permanência de tempo curto ou médio de uma 
pessoa, família ou agrupamento em um lugar, em que são percebidos como 
incômodos e não pertencentes à normatividade normativa local.” (KOURY, Mauro, 
p.32) 
 

Seu Edmilson relatou que durante a coleta há várias confusões entre quem “chegou 

primeiro” e quem “chegou por último”, pois como existe um grande número de pessoas que 

trabalham no lixão, quando os caminhões de lixo chegam, todos entram na frente para 

conseguir pegar os “melhores” materiais. Nessa estratégia, as pessoas acabam se 

misturando com os lixos e às vezes essas disputas acabam gerando conflitos.  

 
Esses dia mermo, teve uma briga fea ali... do lado daqueles barracão. O rapaz que 
mora ali nas casa... ali, perto da pista, veio fazer briga com o menino daqui por 
causa de um saco vei de garrafa pet... aí deu uma facada no outro e deixou ali perto 
da árvore e sumiu, mais depois a policia foi lá e prendeu ele.” (EDIMILSON, 2019) 
 

Outra análise que pode ser feita a partir dos relatos é que as famílias que moram nos 

barracos não têm conflitos entre eles, pois há uma noção de respeito e de fraternidade. 
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Visto que para eles o espaço habitado é como uma “casa”, lugar onde ganham seu sustento, 

em que eles moram e criam seus filhos, onde fazem laços fortes de amizade, em que uns 

ajudam os outros.  

 

3.4 VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE 

 

Figura 6 – Crianças olhando livro em cima dos sacos enquanto sua mãe cata materiais recicláveis no lixão 

 

 

  Fotografia: Luiz Fernando Marçal, 2019. 

 

As narrativas apresentadas pelos catadores foram de que a Prefeitura Municipal de 

Barreiras disponibiliza uma van escolar para trazer e levar as crianças todos os dias. As 

roupas, calçados e até mesmo os cadernos e bolsas utilizadas pelas crianças muitas vezes 

são de doações ou encontradas no meio dos resíduos durante a coleta. Na figura 6 - um 

contexto de desigualdade, não há como negar de que o acesso ao lazer e a um aprendizado 

de qualidade e uma estadia digna será um impasse para o desenvolvimento dessas crianças.  

É importante não apenas discutir sobre essas questões, mas alertar as autoridades 

locais para efetuar melhorias nas condições de vida dessas pessoas, que também são seres 

humanos. A atividade exercida pelos catadores de materiais recicláveis não é reconhecida, 

pois continuam sem proteção e garantia quanto aos seus direitos fundamentais, se não há 

proteção para eles, há também grandes conseqüências que impactam na vida dessas 

crianças.   

Contar a história dessas pessoas reforça a sua resistência de pertencimento nesse 

lugar, compreender que embora não haja reconhecimento por sua atividade, os catadores 
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são essenciais para a transformação do mundo em um lugar melhor, um lugar onde todos 

habitam, mas nem todos fazem sua parte. O que para a maioria das pessoas é considerado 

lixo, algo sem utilidade, para os catadores são materiais de “valor” não apenas material, mas 

“valor” simbólico, pois é disso que vivem.  

Muitas dessas crianças que vivem no lixão ficam felizes ao encontrar restos de 

brinquedos, livros e roupas no meio dos resíduos em decomposição. Destacar isso não 

romantiza sua realidade só faz entendermos que nesse processo há uma variedade de 

questões, principalmente na falta de oportunidade que as mesmas não têm comparando as 

crianças que vivem no centro da cidade, principalmente aquelas que têm um padrão de vida 

elevado por sua condição socioeconômica. Quando perguntamos aos catadores sua relação 

com população: 

Para eles nois somos pessoas invisíveis, não considera a gente como um ser 
humano normal não, para eles a gente é um urubu qualquer igual esses que fica aí 
no lixo, esse povo pensa de tudo, não é por que a gente veve no lixo e come 
comida do lixo... não é nada disso não... por que o que a gente queria que esse 
povo entendesse é que isso aí, não é por que a gente trabalha aqui dentro que a 
gente quer ouvir desacato de ninguém não, a gente quer ser visto como os outros 
mesmo, é isso que a gente precisa. (REINALDO, 2016) 
 

Enxergar a realidade das famílias inseridas nesse espaço é uma responsabilidade 

social que deve ser da população barreirense e também dos órgãos públicos de saúde, 

segurança e meio ambiente, incorporando ações sociais e organizacionais que busquem 

melhorar as condições de vida e de trabalho dessas pessoas no seu ambiente de atuação.  

 

4 RESULTADOS 

Segundo entrevistas realizadas no ano de 2019 com 8 catadores de materiais 

recicláveis em Barreiras, nenhum dos catadores autônomos que vivem e trabalham no lixão 

possui qualquer tipo de contrato, registro ou benefício trabalhista. A maior parte dos 

trabalhadores possui algum vínculo de parentesco. Pode-se observar a presença de crianças 

no lixão no dia da realização da entrevista, mas não se presenciou as mesmas trabalhando, 

nem mesmo informada pelos entrevistados.  

Para a atividade, os catadores não têm uma indumentária apropriada como botas de 

borracha, máscaras descartáveis, luvas resistentes ou proteção contra o sol. As vestimentas 

utilizadas pelos catadores são roupas doadas ou encontradas durante a coleta. O horário de 
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trabalho se estende das 06h da manhã até as 22h, sendo que o principal horário de coleta é 

durante a manhã e a tarde devida á chegada dos caminhões que despejam o lixo. 

A renda média mensal individual obtida na atividade é de R$ 370,00, apenas no 

período de datas festivas como, por exemplo, o carnaval da cidade com um maior consumo 

de bebidas, os catadores conseguem lucrar um pouco mais, a renda dos catadores estão 

abaixo de um salário mínimo. Apenas 3 dos 8 entrevistados informaram receber auxilio 

bolsa-família, enfatizando que esse era um recursos que embora fosse uma quantia 

pequena, os ajudavam com suas despesas alimentícias, já que a maioria das doações de 

roupas e cestas básicas que recebem de pessoas da população só aconteciam em datas 

festivas como dia das crianças, páscoa e natal, relatando que se sentem invisíveis para a 

sociedade durante todo o ano. 

A prefeitura municipal não oferece indumentária apropriada para os trabalhadores 

ou qualquer tipo de orientação para a realização da coleta nas condições insalubres da 

atividade. O único auxilio informado pelos moradores do lixão, foi o fornecimento de uma 

caixa d’água que é abastecida de 8 em 8 dias, mas que não suprem todas as necessidades 

básicas dos mais de 50 catadores que moram no lixão, ocasionando a falta de água. 

A inexistência de um aterro sanitário na cidade ocasiona uma serie de problemas 

sociais e ambientais, sendo o lixão uma área que não existe controle e fiscalização e está em 

condições precárias em infra-estrutura e saneamento básico, que além de gerar danos ao 

meio ambiente com as queimadas a céu aberto e o despejo os resíduos domésticos, 

hospitalares e comerciais juntos, provocam uma série de riscos a saúde dos catadores que 

trabalham e moram sem segurança nesse espaço. O problema do lixão também se encontra 

nos bairros devido à falta de consciência ambiental da maioria dos barreirenses, não 

separando os resíduos e por não haver coleta seletiva na cidade.  

A moradia dos catadores autônomos são barracos improvisados feitos de restos de 

lona, papelão e madeira que ficam localizados ao redor do lixão. Expostos aos odores dos 

resíduos, a presença de vários tipos de animais, a fumaça, sem acesso a energia e a escassez 

de água, vivendo em condições precárias.  

Segundo os entrevistados, o lixo reciclável é vendido para pequenos comerciantes 

em troca de produtos alimentícios e de higiene e os centros de reciclagem na cidade. 

Também há empresas que compram os materiais recicláveis por um valor mínimo na mão 

dos catadores e revendem por um preço superior. Os preços praticados pelos catadores 
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autônomos na tabela 01, atingindo maiores valores apenas o alumínio e o metal. Além da 

venda dos materiais, metade dos catadores afirmou recolher roupas e alimentos para seu 

próprio uso. 

 

Tabela 01 - Tipos de 
materiais recicláveis 
comercializados no lixão e 
preços de venda praticados 
pelos catadores autônomos do 
lixão de Barreiras. 

Preço de venda (R$/kg)  

Tipo de material 
reciclável   

 

Metal  4,00  

Alumínio   2,50  

Plástico  0,25 a 0,50  

Papel  0,15  

Vidro  0,005  

 

Entre os entrevistados, a maior parte eram homens, entre 28 e 57 anos, e apenas 

uma catadora do sexo feminino, possuía idade menor em relação aos homens – 27 anos.  

O tempo de atividade exercido no lixão pelos catadores participantes era de 3 á 8 

anos. Em relação à escolaridade, apenas dois catadores de gênero feminino e masculino 

concluíram o ensino médio, dois concluíram o 4° ano do ensino fundamental e quatro não 

possuía nenhum nível de ensino formal concluído. Todos são de condições socioeconômicas 

baixa, na maioria são pessoas negras e de gênero masculino.  

Em relação aos problemas de saúde devido a moradia e ao trabalho como catador de 

lixo, os 8 entrevistados informaram ter tido em alguns momentos durante o tempo em que 

trabalham no lixão, a ocasião de cortes com vidro, plástico fino, seringa, mas que não houve 

nada de grave, “apenas” infecções devido a falta de vestimenta de proteção para a coleta. 

Quanto aos odores, apenas um dos 8 apresentaram ficar incomodado com o cheiro, que era 

o que tinha menos tempo trabalhando no local, os outro 7 informaram não sentir mais 

nenhum mal cheiro no lixão.  

Contudo, é importante destacar que os catadores que trabalham e moram nesse 

espaço estão sujeitos a riscos constantes, como gás metano, poeira, fogo, bem como outros 

tipos de resíduos químicos e tóxicos, assim como o consumo de produtos alimentícios 

vencidos. Essa situação torna-se grave pela putrefação de restos alimentares e proliferação 
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de bactérias anaeróbias são apenas alguns dos problemas decorrentes do tratamento 

precário do lixo no local. 

Na presente pesquisa todos os catadores afirmaram que começaram a trabalhar no 

lixão pela falta de oportunidades ocasionando o desemprego. Quando perguntado quais 

seus trabalhos anteriores, informaram ter sido vendedor ambulante, pedreiro, cozinheira e 

lavradores. A atividade como catadores surgiram pelo abandono da família, pela baixa 

escolaridade e condições socioeconômicas baixas. Nas palavras de Oliveira (2008) A maneira 

como o catador vê sua atividade e posição social parece interferir em suas relações no 

mundo do trabalho. A representação social mais comum encontrada entre eles é a de que 

preferiam esse trabalho ao roubo, ao tráfico, à mendicância, o que reforça, sem querer, seu 

significado de miséria e exclusão e, também a auto-imagem destas pessoas como sem 

alternativas a não ser “viverem do lixo”. 

Os espaços destinados ao descanso e alimentação dos catadores são pequenos 

barracos (Figura 3 e 4), sem as mínimas condições de higiene, e presença de moscas, 

baratas, ratos e um mau cheiro intenso. Além disso, cães doentes são constantemente 

abandonados no local e passam a se alimentar também dos restos de lixo. Através dessas 

observações evidencia-se que os catadores cotidianamente trabalham sob condições 

subumanas.  

Nesse estudo, buscou-se observar os modos de vida e as estratégias de trabalho e 

sobrevivência dos catadores no lixão, visto que embora existam grandes problemas nesse 

cenário, poucos dos catadores têm uma percepção sobre os problemas de saúde que podem 

decorrer da atividade sem segurança.  É notório que o poder público municipal não está 

dando a devida atenção e visibilidade para os problemas presentes nesse espaço, sem 

políticas sociais que melhorem as condições de vida e trabalho e moradia dos catadores.  

 

5 CONCLUSÃO  

As irregularidades presente nesse espaço prejudicam o meio ambiente e ferem a 

dignidade desses indivíduos, de forma que seus direitos fundamentais como segurança no 

trabalho,acesso a saneamento básico e a condições mínimas existenciais não estão sendo 

assegurados, uma vez que esses grupos estão marginalizados e colocados no esquecimento 

pela sociedade.  
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Portanto, é imprescindível que a prefeitura municipal não apenas observe essa 

realidade, como também crie políticas de inclusão para os catadores informais de material 

reciclável que vivem no lixão, buscando medidas que melhorem as condições de trabalho 

oferecendo indumentárias apropriadas como botas de borracha, luvas, coletes, roupas de 

tecido resistente, máscara descartável, etc. Para que durante a coleta os catadores não 

corram riscos de se machucarem com os objetos cortantes e ser contaminado por algum 

tipo de doença, ou perderam o olfato devido ao mau cheiro.  

Além da construção de um aterro sanitário, os órgãos públicos municipais deveriam 

prensar sobre a implantação da coleta seletiva, o incentivo surgiria por meio de campanhas, 

mídias, palestras e debates nos bairros do município a fim de instigar uma responsabilidade 

compartilhada colocando em prática ações de educação ambiental para conscientizar as 

pessoas quanto à separação do lixo e a redução do volume do lixo gerado. Pensar também 

na especialização dos catadores informais e a valorização dos mesmos, para que estes 

tenham mais oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, oferecendo-lhes 

indumentárias adequadas, acabando com os problemas com a falta de saneamento básico e 

infra-estrutura no espaço habitado.  

Outra sugestão seria a criação de cursos de extensão nas universidades públicas e 

privadas de Barreiras, voltados para os catadores de materiais recicláveis para que os 

mesmos tenham a oportunidade de se inserir nesse espaço para discutir sobre os problemas 

inerentes no seu local de trabalho e moradia e desenvolver não só uma noção política, mas 

também construir estratégias de enfrentamento, assim como ganhar visibilidade.  
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POSFÁCIO AOS ANAIS DE TEXTOS CONPLETOS DA 6ª REA 

 

Carlos Caroso (UFBA) 

Fátima Tavares (UFBA) 

 

Antecede à própria fundação da Associação Brasileira de Antropologia-ABA, que 

ocorreu em Salvador durante a II Reunião Brasileira de Antropologia-RBA no ano de 1955, a 

tradição de realização de eventos de caráter antropológico no Nordeste e na Bahia. Foi 

assim o II Congresso Afro-Brasileiro que ocorreu em Salvador no ano 1937, que teve a 

destacada participação de Edison Carneiro na condição de organizador, em sequência ao I 

Congresso Afro-Brasileiro no ano de 1934 em Recife, idealizado e organizado por Gilberto 

Freyre497. Em outro momento e condições, logo após a realização da XX Reunião Brasileira 

de Antropologia / I Conferência Relações Étnicas e Raciais na América Latina e Caribe, em 

Salvador, no ano de 1996, a quinta versão deste último evento voltou a ocorrer em Salvador 

no ano de 1998, com ampla participação de antropólogos, historiadores e outros cientistas 

sociais. Nesta edição foram responsáveis pela coordenação da Comissão Organizadora 

Jeferson Bacelar, então diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, e Carlos Caroso, 

professor do Departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA. 

As Reuniões Brasileiras de Antropologia tiveram quatro de suas edições na Bahia, 

sendo que três ocorreram em Salvador e uma em Porto Seguro. Na previamente 

mencionada II RBA, em 1955, foram eleitos para dirigir a recém fundada ABA Luiz de Castro 

Faria, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira. A X RBA, que se deu no ano 1976, teve 

sua Comissão Organizadora presidida pelo professor Thales de Azevedo, na ocasião 

presidente da ABA, e participação de Pedro Agostinho, Vivaldo da Costa Lima e Maria Hilda 

Paraíso. Decorridas duas décadas, em 1996 ocorreu a XX RBA, em momento que presidia a 

ABA João Pacheco de Oliveira - este evento teve a Comissão Organizadora coordenada por 

Carlos Caroso, e como membros Pedro Agostinho, Maria Rosário, Jeferson Bacelar e Eliane 

O´Dwyer, que à época ocupava o cargo de Secretária Geral da ABA. No ano de 2008 a XXVI 

RBA teve lugar em Porto Seguro, pela primeira vez saindo do eixo das grandes cidades. 
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 Ocorreram também em Recife os III e IV Congresso Afro-Brasileiro. 
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Naquela ocasião presidia a ABA Luís Roberto Cardoso de Oliveira, e a Comissão Organizadora 

foi coordenada por Carlos Caroso e Carla Teixeira. A despeito da atuação de seus 

antropólogos gozar de destacada posição na organização de eventos de caráter 

antropológico, a Bahia só veio a organizar uma Reunião Equatorial de Antropologia-REA no 

ano de 2019, nunca antes tendo organizado uma das versões da ABANNE498, que a 

antecedeu, e que até o ano de 2015 ocorreu em parceria com a REA.  

Na esteira destes antecedentes, a 6ª Reunião Equatorial de Antropologia ocorreu 

em Salvador, entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2019, tendo como promotora a 

Universidade Federal da Bahia, por meio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do 

Departamento de Antropologia e Etnologia do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia. Contou, ainda, com o apoio e participação de outras Instituições de Ensino 

Superior existentes no estado da Bahia. 

Considerando o atual contexto sociopolítico no país, bem como a necessidade de 

melhor compreender questões antigas e emergentes nos campos de atuação e diálogos da 

antropologia, os conceitos “Diversidades, Adversidades e Resistências” foram definidos 

como temas geradores das discussões da 6ª REA. Para as discussões contou-se com a 

participação de antropólogos e outros cientistas sociais, pesquisadores, professores, 

estudantes (graduação e pós-graduação), representantes da sociedade civil e de 

movimentos sociais, além de agentes de organizações governamentais e não 

governamentais do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste, das outras regiões 

do país e dos demais países da América Latina. 

Em reconhecimento à contribuição da arte que tem como referência o legado 

cultural afro-brasileiro para com o pensamento antropológico na Bahia, a 6ª REA escolheu 

homenagear o artista plástico Carybé, baiano por adoção, destacando a força da sua arte 

que retrata as “coisas da terra”. Nascido Hector Julio Páride Bernabó, na Argentina, veio 

morar na Bahia em 1952, onde compartilhou intensamente o momento e a experiência 

intelectual e artística com Pierre Verger e Jorge Amado. Vale lembrar que no ano de 1996, 

por ocasião da XX Reunião Brasileira de Antropologia, homenageou-se Pierre Verger, que na 
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 A I Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste ocorreu em Recife, no ano de 1985. Posteriormente o 
evento, que passou a ocorrer entre as RBAs promovidas pela ABA, e veio a receber a denominação de ABANNE. 
O histórico de eventos da ABANNE e REA / ABANNE pode ser encontrado em MOTTA e BRANDÃO. 
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ocasião cedeu uma fotografia de um Xangô na África para compor a identidade visual do 

evento. Decorridas mais de duas décadas, a identidade visual da primeira Reunião Equatorial 

de Antropologia que ocorreu na Cidade da Baía foi a de uma gravura de Carybé, que retrata 

a cerimônia do Ajerê, na qual Xangô, deus da justiça e da sabedoria, carrega o fogo sagrado 

de que ele se nutre, rodeado por suas esposas divinas, as Ayabás499. 

 

Proposta da 6ª REA - Diversidades, Adversidades e Resistências 

Seguindo a proposta elaborada pela Comissão Organizadora, que foi coordenada por 

Fátima Tavares, a 6ª REA deu continuidade às Reuniões anteriores, mas trouxe novos 

avanços sobre as reflexões iniciadas em meados da década de 1980, por acadêmicos e 

profissionais do Norte e Nordeste associados à ABA, em encontros regionais da referida 

ABANNE. No ano de 2007, quando ocorreu em Aracajú essas reuniões incorporaram a 

denominação de REA/ABANNE500, refletindo sua gradativa expansão para além dos limites 

regionais para incorporar a crescente participação de antropólogos da região equatorial da 

América Latina e Caribe. A proposta da 6ª REA foi de ampliar a visibilidade nacional e 

internacional da produção antropológica, assim como explorar novas oportunidades de 

parceria e colaboração acadêmica. 

Nesta 6ª REA buscou-se consolidar mais de três décadas de discussões científicas no 

campo da Antropologia, decidindo adotar apenas a denominação 6ª REA, sem que se perca 

de vista a importância que teve a ABANNE para os avanços do campo cientifico nos estados 

do Norte e Nordeste do Brasil. Esta adoção de uma única designação se dá mesmo como 

resultado de um movimento simétrico com aquele que aconteceu com a denominação da 

congênere organizada pelos estados do sul e sudeste, que veio a constituir a atual RAM-

Reunião de Antropologia do Mercosul, agregando a participação de antropólogos e 

estudantes dos países latino americanos do Cone Sul. 

No ano de 2007, em Aracaju, Estado de Sergipe, ocorreu a primeira edição conjunta 

da 1ª REA - X ABANNE. Posteriormente ocorreram a 2ª REA - XI ABANNE em Natal/RN, no 
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 Imagem gentilmente cedida pelo Instituto Carybé. 
500

 Vale esclarecer que a redenominação como REA decorreu de uma discussão de diretoria da ABA em 2001, 
na ocasião sob a presidência de Ruben Oliven, reunida em Porto Alegre, em momento que estava planejada 
realização da reunião regional ABANNE na Bahia. Contudo, por diversos fatores, a reunião acabou ocorrendo 
no Maranhão, não incorporando a nova denominação - REA. 
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ano de 2009; a 3ª REA - XII ABANNE, em Boa Vista/RR, no ano de 2011; a 4ª REA-XIII 

ABANNE, em Fortaleza/CE, no ano de 2013; e 5ª REA - XIV ABANNE, em Maceió/AL, no ano 

de 2015. Em 2017, a edição prevista para ocorrer em Teresina/PI não se concretizou, 

rompendo uma linha de continuidade muito importante para o fortalecimento do ensino e 

pesquisa antropológica no Norte e Nordeste do Brasil, assim como com a intensificação das 

relações acadêmicas com os países equatoriais da América Latina e Caribe. 

A 6ª Reunião Equatorial de Antropologia mostrou-se uma importante contribuição 

para consolidar a REA como locus de oportunidades de discussão acadêmica das pesquisas 

antropológicas produzidas nas regiões Norte, Nordeste do Brasil, bem como dos países 

equatoriais situados na América Latina e Caribe, ampliando a visibilidade destes trabalhos e 

potencializando seus resultados. Outro importante aspecto a ser destacado é o crescente 

diálogo entre essa produção regional de Antropologias do Norte e Nordeste com as demais 

atividades de pesquisa e pós-graduação nacionais e internacionais que compartilham 

interesses temáticos, metodológicos e conceituais. Cabe enfatizar também a oportunidade 

que o evento constituiu para a integração dos antropólogos da Bahia nesse circuito de trocas 

acadêmicas, políticas e institucionais.  

Esta iniciativa trouxe importantes desdobramentos no que tange às atividades de 

ensino, de pesquisa e de discussões sobre o papel dos antropólogos em projetos de 

intervenção social. Assim, os profissionais da Antropologia do estado da Bahia no conjunto 

da Antropologia Brasileira assumem o compromisso e a responsabilidade pela continuidade 

e fortalecimento das reuniões regionais bienais que se iniciaram com as Reuniões ABA Norte 

e Nordeste-ABANNE, que posteriormente tornaram-se reuniões de voltadas para a 

interlocução internacional com a incorporação da Reunião Equatorial de Antropologia-REA, 

que veio a contribuir com a expansão e consolidação de redes de cooperações nacionais e 

supranacionais. 

Certamente pode-se antecipar que a ampliação do diálogo entre a produção regional 

e as demais pesquisas das pós-graduações nacionais e internacionais permitirão consolidar 

as redes de cooperações internacionais no que diz respeito à produção de conhecimento e 

trocas de experiências no âmbito da antropologia nas Regiões Norte/Nordeste do Brasil e 

parceiros situados na Região Equatorial; incentivar e promover o diálogo interdisciplinar e 

consolidar a colaboração entre as os cursos de pós-graduações em Antropologia; 

oportunizar aos estudantes de pós-graduação em Antropologia e demais áreas afins a 
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inserção em outros espaços de formação intelectual; ampliar a visibilidade e articulação da 

produção teórica dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos entre as instituições 

participantes do evento; integrar as atividades de graduação e pós-graduação, possibilitando 

aos alunos de graduação a divulgação de suas pesquisas; incentivar as reflexões acerca da 

expansão da prática antropológica e da atuação dos antropólogos para além dos muros da 

academia; fomentar a participação de diversos atores sociais e oportunizar a visibilidade dos 

respectivos protagonismos na construção de coletividades e movimentos sociais; e, 

certamente contribuir para fortalecer as parcerias com a Associação Brasileira de 

Antropologia e outras congêneres no país e em países vizinhos. Por fim, e não menos 

importante, contribuir para o fortalecimento das relações da academia com a sociedade civil 

e agregar competências analíticas que possam subsidiar a formulação de políticas públicas. 

 
Sobre a Programação da 6ª REA 

A programação final da 6ª REA foi composta por 1.470 trabalhos sob várias formas de 

apresentações. A abertura formal se deu no dia 09 de dezembro no Salão Nobre da Reitoria 

da UFBA sob a presidência do vice-reitor e outros dirigentes universitários, com a 

participação superior a 600 pessoas. Não ocasião ocorreu uma conferência dialógica 

compartilhada entre uma das mais expressiva lideranças quilombolas no Brasil, o ativista 

quilombola do Piauí Antonio Bispo, uma liderança indígena da Bahia, Célia Tupinambá, e um 

antropólogo sênior, docente na UFBA, Ordep Serra, que tem intensa atuação acadêmica e 

política na Bahia e no Brasil. Entre os dias 10 e 12 de dezembro ocorreram 22 Mesas 

Redondas; 03 Painéis Temáticos com convidados do Brasil, Colômbia, Equador; Peru e 

México; 01 Roda de Conversa envolvendo ativistas, lideranças comunitárias, religiosas e 

acadêmicos; 46 Grupos de Trabalho com propostas notadamente inclusivas para dar 

oportunidade de primeira participação a muitos iniciantes no campo da antropologia; 09 

Sessões de Comunicações Coordenadas, muitas explorando e enfatizando temáticas 

emergentes que não se enquadravam nos grupos de trabalho que compuseram a 

programação; e Apresentação de Pôsteres, realizada no âmbito dos GTs, de forma a dar 

oportunidade a iniciantes de terem sua primeira participação neste tipo de evento científico; 

Mostra de Ensaios Fotoetnográfica (foram selecionados 10 expositores dentre as 25 
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propostas submetidas para o concurso); Mostra de Vídeos Etnográficos501 com apresentação 

de 27 vídeos que versaram sobre temáticas bastante diversificadas; 04 reuniões de grupos 

de colaboração científica com vistas a discutir suas propostas de continuidade e avanços 

futuros; Reunião de Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação do Norte e Nordeste com a 

presença do Representante de Área na CAPES; Reunião de Editores da Periódicos da área de 

Antropologia e Ciências Sociais de forma geral; e Apresentações Culturais e Artísticas 

programadas, visando oportunizar a expressão de talentos e estimular as expressões 

artístico-culturais da parte de antropólogos e de antropólogas e, em muitos casos, de seus 

interlocutores de pesquisa, com vistas a reconhecer e valorizar suas expressões culturais. 

A 6ª REA superou todas as expectativas iniciais de contar com a participação de um 

máximo de 800 pessoas, atingindo, e superando, assim seus objetivos acadêmico-científicos 

de estimular a discussão do estado da arte na pesquisa, no ensino e nas práticas de 

Antropologia no país, e permitindo um intenso diálogo com e entre colegas antropólogos do 

estados das regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Brasil, assim como de países equatoriais 

fronteiriços. 

Podemos considerar que a 6A REA cumpriu plenamente o papel de congregar 

especialistas, estudantes e lideranças comunitárias e de religiões de várias matrizes para 

promover um importante e construtivo diálogo interdisciplinar em que a Antropologia que 

se produz nos países Latino Americanos situados na região equatorial pode ser evidenciada e 

teve importante protagonismo. Da mesma forma, a participação de acadêmicos, 

profissionais e estudantes de várias partes do país contribui para a intensificação dos 

diálogos e colaborações existentes, assim como o estabelecimento de novos diálogos e 

redes acadêmicas de colaboração tanto no Brasil quanto no exterior. 

No que se refere à contribuição do evento para formação de recursos humanos 

especializados para a academia, educação básica e superior, indústria, setor de serviços e 

setor público, o quadro abaixo apresenta a diversidade de participantes, de forma a permitir 

                                                      

501
 Importa registrar que a primeira mostra de filmes etnográficos em reuniões científicas da ABA se deu na X 

RBA em 1976, sendo exibidos dois filmes: Pankararé de Brejo do Burgo e Garimpos e Garimpeiros na Bahia. 
Eram filmes em Super 8, mídia à época muito popular e instrumental pela portabilidade. Em 1996, por ocasião 
da XX RBA em Salvador, ocorreu o I Concurso de Filmes Etnográficos, já sob o formato de vídeos, que premiou 
em 1º lugar o vídeo de Virgínia Valadão, Yãkwa, o Banquete dos Espíritos (1995). Neste mesmo evento foram 
propostos o concurso e prêmio Pierre Verger, que teve início na  RBA de 1998 em Vitória, ES. 
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a inclusão de todos os interessados, entre eles muitos profissionais atuantes em instâncias 

acadêmicas e serviço público, que tiveram oportunidade de compartilhar suas experiências, 

assim como com os participantes mais jovens que se encontram em processo de formação. 

A amplitude da divulgação e proposta inclusiva do evento, certamente foi fator fundamental 

para que isto se verificasse.  

 

Quadro II – Categoria e Proveniência dos Participantes 
 

CATEGORIA PRÓPRIO 

ESTADO 

OUTROS 

ESTADOS 

EXTERIOR TOTAL 

Professores / Pesquisadores 30 300 30 360 

Profissionais - 50 - 50 

Estudantes de Pós-Graduação 30 350 10 390 

Estudantes de Graduação 200 200 - 400 

Outros 100 - - 100 

TOTAL 360 900 40 1.300 

 

O Evento foi registrado no endereço http://www.sextarea.ufba.br/ e gerenciado pelo 

SIATEX-Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão, da UFBA, de 

modo a permitir que as inscrições fossem realizadas pelo sistema de gestão de eventos da 

universidade — GERE. Este sistema, apesar de se encontrar defasado do ponto de vista das 

tecnologias de informação e comunicação, foi fundamental para a gestão adequada do 

evento, disponibilização de informações e emissão de certificados para os participantes. 

A 6ª REA cumpriu inteira e plenamente seus objetivos e metas de congregar 

acadêmicos, lideranças comunitárias indígenas, quilombolas e religiosas, técnicos e 

estudantes de pós-graduação e graduação, assim como outros interessados nos temas que 

foram apresentados e discutidos no evento, uma vez que foi feita divulgação ampla e 

inclusiva para que sua programação fosse elaborada como resultado das temáticas e estudos 

que ora se encontram em andamento ou são antecipados como possibilidade em futuro 

próximo e a longo prazo.  

Mesmo sendo realizada em momento de muitas dificuldades de obtenção de 

recursos e no último mês do ano, quando as atividades universitárias geram muitas 

demandas sobre docentes e estudantes, simultaneamente às demandas outras desta época, 

http://www.sextarea.ufba.br/
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a 6ª REA contou com a participação de 1.595 inscritos, sendo 970 participantes com 

inscrição confirmada de todas as regiões do país, assim como de participantes de outros 

países da América equatorial: Colômbia, Peru, Equador, México. Do total de inscritos com 

atividades no evento, 252 foram estudantes de graduação e ouvintes (dentre os quais 52 

estudantes do curso de ciências sociais da UFBA que apoiaram o evento como monitores), 

411 estudantes de pós-graduação de várias partes do país e de países fronteiriços, 212 

profissionais filiados à Associação Brasileira de Antropologia-ABA e 95 não filiados a esta 

associação.  

 

Divulgação do Evento 

A divulgação do evento foi feita mediante a circulação de informações pela internet, 

com uso de correio eletrônico, redes sociais e página específica no sistema GERE/UFBA. Um 

importante apoio na divulgação foi a circulação das informações entre os associados da 

Associação Brasileira de Antropologia, assim como sua divulgação em outras universidades, 

o que levou muitos docentes a organizar caravanas de estudantes para participar do evento. 

O estímulo à participação de pessoas interessadas no campo da antropologia, mesmo não 

tendo esta formação, permitiu que professores de ensino médio participassem com 

apresentação de trabalhos, assim como ter um significativo número de inscritos na condição 

de ouvintes. Na ocasião do evento foi feita a publicação eletrônica de Anais com todos os 

resumos de trabalhos apresentados (www.sextarea.ufba.br/anais).  

Destacamos que o evento estimulou e propiciou a expansão das redes existentes, 

propostas de publicações conjuntas sob forma de periódicos e livro em futuro próximo. A 

publicação de significativo número dos textos completos nos presentes Anais Completos da 

6ª REA consolida a divulgação dos trabalhos apresentados e debatidos pelos participantes, 

para muitos sendo sua primeira incursão no campo das publicações de resultados de seus 

estudos.  

O processo de organização dos Anais, com sua publicação já quase ao final de 2020, 

tornou-se mais demorado do que esperávamos por fatores alheios à nossa vontade, mas 

que atingem indiscriminadamente toda a comunidade científica brasileira. Finalizamos estes 

comentários em um momento de intensos questionamentos em nosso país no que se refere 

à estabilidade institucional e retrocessos políticos; o desrespeito a direitos da pessoa e 

direitos humanos; o crescente descaso com relação aos problemas que afetam as pessoas e 
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agravamento da exclusão social; o desrespeito aos direitos de povos indígenas, quilombolas, 

e às diversidades étnicas e raciais, de gênero, entre outras formas, tudo isto agravado por 

uma crise sanitária sem precedentes no planeta e pela ausência de políticas públicas 

adequadas para lidar com a mesma e a produção de discursos a atitudes que escapam ao 

mais elementar bom senso. Torcemos para que a continuidade das Reuniões Equatoriais de 

Antropologia possa ter existência apesar do horizonte sombrio que por ora nos é posto. 
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