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APRESENTAÇÃO

Este livro é organizado por integrantes do corpo discente do Programa de Pós-Gra-

duação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), organizadoras/es da IX Jornada Discente do PPGCS, que ocorreu nos dias 15, 

16 e 17 de dezembro de 2021. Nosso objetivo é expor o resultado dos trabalhos apresen-

tados nesse evento, assinados por pós-graduandas/os do PPGCS/UFRRJ e de outros pro-

gramas do Brasil, visando a democratização da produção e da circulação de conhecimento 

social.

A IX Jornada Discente, cujo tema foi “A form(ação) das Ciências Sociais”,  visou 

fomentar debates sobre os diversos temas que atravessam a formação das/os/es cientistas 

sociais, da sociedade e, por isso mesmo, dos modos e desafios de fazer ciência. Os tra-

balhos aqui apresentados foram construídos em subáreas das Ciências Sociais, estando 

ainda alguns deles em diálogo com outras áreas do conhecimento, a fim de construir uma 

rede de acolhimento das questões e desafios que envolvem a pesquisa acadêmica, além 

de ampliar as formas de compartilhamento de ideias e reflexões, em um espaço de mútuo 

apoio, aprendizado e diálogo.

Durante o evento, as apresentações foram segmentadas em cinco grupos de trabalho 

(GTs), sendo eles: i) GT1 - Estudos etnográficos: entre memórias e produção artístico-cul-

tural; ii) GT2 - Pensamento social e disputas políticas; iii) GT3 - Moralidades, processos 

de subjetivação e suas intersecções: disputas e contestações; iv) GT4 - Implicações do 

conflito urbano: entre os discursos conservadores e religiosos; v) GT5 - Conexões entre 

corpos, identidade e arte. Todos os GTs foram iniciados com a exposição dos trabalhos 

pelas/os autoras/es e finalizados com comentários das/os docentes do programa de pós-

-graduação, proporcionando um refinamento ainda maior do conteúdo dos textos aqui 

expostos.

É importante destacar que este livro, bem como o evento, foi produzido em uma 

universidade pública situada na Baixada Fluminense, desafiando a comum invisibilização 

das zonas periféricas como ambiente de produção de conhecimento científico em pé 



de igualdade com universidades localizadas em regiões centrais. Ressalta-se também 

a predominância de capítulos assinados por mulheres e, portanto, redigidos a partir da 

perspectiva feminina de mundo, daquelas que são subalternizadas no que diz respeito ao 

gênero e por muito tempo foram consideradas outsiders no ambiente acadêmico, tendo 

seus escritos marginalizados. 

Tais fatores são de indispensável menção, especialmente quando consideramos a 

atual conjuntura sociopolítica nacional que resultou na desvalorização da pesquisa científi-

ca, especialmente no campo das humanidades, impondo ainda mais empecilhos justamen-

te àquelas/es que já observavam algum grau de marginalização acadêmica anteriormente. 

À vista disso, a ebulição científica das/os estudantes da Rural, seja através de eventos, 

pesquisas ou publicações, é uma forma de resistência contra as investidas anti-ciência e 

as tentativas de estabelecer um retrocesso nas relações sociais, que já avançavam a passos 

moleculares.

 Assim, dividido em 13 capítulos, o livro abarca temáticas diversas, apresentando 

análises sobre as/os kpoppers, o processo de envelhecimento de homossexuais masculi-

nes, as políticas públicas e as legislações brasileiras acerca da maternidade e dos corpos 

femininos, as memórias das borboletas, as tradições cariocas, os imigrantes Warao em 

Nova Iguaçu, os conflitos socioambientais entre pescadores de lagosta, as desigualdades 

raciais no Brasil, a sucessão e a reprodução social no campesinato, a sub-representação 

política de mulheres no Brasil, as manifestações raciais e as colonialidades do poder no 

Brasil e nos Estados Unidos, a estrutura política do futebol e a relação entre as mudanças 

sociais e o conservadorismo. 

 Tais estudos, construídos sob perspectivas políticas, sociológicas e/ou antropológi-

cas, proporcionam às/aos leitoras/es uma leitura da sociedade a partir de diferentes enfo-

ques, mas com o mesmo objetivo final: refletir sobre os inúmeros aspectos que compõem 

a organização social e as questões que a cercam. Uma vez que a modernidade implica 

viver no centro de estruturas em constante transformação, sejam de práticas, valores, mo-

ralidade ou relações sociais, as análises buscam jogar luz justamente ao caráter dinâmico, 

crítico e reflexivo da relação entre as ciências sociais e a sociedade.
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CAPÍTULO 1

ONDA 
COREANA
 (HALLYU): 

AS FORMAS 
DE SER “KPOPPER”

Agatha Andrade

10.48209/978-65-89949-94-1
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é a análise dos “kpoppers”, fãs da cultura pop sul coreana 
que têm várias formas de se relacionar com o fenômeno, tal como por meio de grupos em mídias 
sociais, shows ou mesmo indo para a Coreia do Sul. Tratarei de parte da minha pesquisa de con-
clusão de graduação, Onda Coreana (Hallyu) e as formas de ser ‘kpopper’(2019), com o foco 
no período em que convivi e morei com fãs estrangeiros, por cerca de três meses na Coreia do 
Sul. Concluí que não há uma forma de ser “kpopper”, mas várias, então analisei algumas dessas 
formas de interação.

PALAVRAS-CHAVE: Hallyu. Kpop. Fandom.
 

A Coreia do Sul tem ganhado grande visibilidade mundial, principalmente, pelo 

entretenimento produzido pela indústria midiática, o kpop (música sul coreana) e os k-dra-

mas (novelas sul-coreanas), que diariamente ganham as páginas de notícias pelo mundo, 

geram engajamento nas redes sociais e vêm conquistando cada vez mais fãs no planeta, 

consequentemente no Brasil. Sucesso que surpreendeu os vizinhos asiáticos e foi apelida-

do pela mídia chinesa de Hallyu (Onda Coreana).

Hoje, a Coreia do Sul recebe uma grande quantidade de turistas por conta desse su-

cesso. Fenômeno que pude presenciar ao visitar o país e viver nele por três meses (maio a 

julho de 2019), quando convivi com fãs de várias partes do mundo, incluindo brasileiros 

apaixonados pela cultura midiática sul-coreana. Estrangeiros que conheceram o Hallyu a 

partir de sua difusão nas diversas plataformas digitais (por exemplo, Netflix, Spotify, Twi-

tter etc.), seja através da música, cinema, programas de variedade, ou mesmo, produção 

de conteúdo por fãs acerca da cultura coreana etc.    

São diárias as publicações nas redes sociais fazendo menção ao kpop e seus ídolos. A 

internet e as mídias sociais alteraram as formas de relação entre o mercado e o consumidor. 

Este, antes visto como passivo, hoje tem uma clara atuação diante das produções do 

mercado, e a indústria midiática é uma das mais impactadas por essa relação. A internet 

permitiu o surgimento de diferentes mídias alternativas e se tornou um dos campos de 

pesquisa e informação essencial para compreender o Hallyu. 
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Os fãs que antes se reuniam em espaços sem muita extensão geográfica, ou seja, 

territórios específicos, como bairros, cidades e Estados, agora tomam grandes proporções 

e representam uma mudança significativa nas relações daqueles que produzem conteú-

do midiático e seu público - uma relação de consumo que com a internet se tornou ainda 

mais intensa e interativa.   

O fandom, antes visto com pouca importância, agora é visado tanto pela economia 

quanto pelos estudos acadêmicos (Matt Hills, Henry Jenkins). O mercado se atualizou e 

desenvolveu formas de comunicação com os fãs, gerando formas de participação e cola-

boração entre ambos, além de levar em conta as novas mídias sociais. Um processo riquís-

simo de ser analisado no kpop, visto que há diversas formas de interação nessas relações. 

Na minha pesquisa, tive a oportunidade de mapear essas interações por meio da 

internet e posteriormente em solo coreano. Analisando, assim, a perspectiva do fã estran-

geiro no berço do Hallyu. Dois lados, que consequentemente são extensão um do outro. 

Iniciando pela internet e quando possível vivendo a experiência de conhecer a Coreia. 

Minha própria trajetória até a Coreia do Sul remonta tal perspectiva. Conheci 

o Hallyu, a partir dos k-dramas, em 2016, em que assistia em plataformas on-line, então 

fui conhecendo cada vez mais do fenômeno, passando a ouvir as músicas, o que alimentou 

meu desejo de conhecer o país.   

Iniciei a pesquisa acreditando que havia uma forma de ser fã que tinha que mapear, 

tanto que não me definia enquanto kpopper. Mas, o campo foi me mostrando que o ser fã 

era mais complexo do que algo estático. Isso pode variar de acordo com a cultura, a nação, 

o indivíduo. Baseava-me na ideia de que ser fã era colecionar álbuns, aderir a vocabulá-

rios, práticas, contudo talvez tal ideia estivesse ancorada nos diversos fandons pelo qual já 

passei seja como membro ou não, onde não aderir a certos ritos, era considerado ser poser, 

ou seja, fingir ser algo que não é.



14

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

O campo me mostrou tantas formas diferentes de gostar do mesmo fenômeno ou 

ídolo, que ora se entrelaçam ora se afastam, que demorou até eu compreender que meus 

próprios preconceitos me aprisionavam e me impediam de enxergar com clareza o campo 

a minha volta. Foi em Seul, após viver uma experiência enquanto fã, que tudo se tornou 

mais claro. 

Seul é abarrotada de adereços que são fruto do sucesso do kpop, há pontos turísticos 

que nasceram desse sucesso midiático. Um exemplo são as estátuas que fazem menção ao 

sucesso da música “Gangnam Style”, do Psy, ou mesmo, locais onde têm cenas famosas 

de novelas, museus sobre kpop etc. 

Meu foco das entrevistas foram os estrangeiros, isso porque o coreano acabou por 

ser uma barreira, então utilizei o inglês e acabei por fazer turismo e morar com fãs estran-

geiros. 

No período em que estive em Seul, sempre que eu encontrava algum turista estran-

geiro e conseguia conversar com eles, eu questionava a razão de escolherem a Coreia do 

Sul como destino, e as respostas estavam frequentemente associadas ao kpop, k-dramas ou 

indústria midiática no geral. Não estou afirmando que não havia outras razões, a Coreia do 

Sul atrai estrangeiros de diversas partes do mundo por questões variadas, mas nos últimos 

anos a Onda Coreana tem sido um grande mecanismo de atração. Isso pode ser demonstra-

do, por exemplo, pela grande quantidade de locais turísticos relacionados a esse sucesso. 

Um dos principais grupos que atrai turistas ao país é o BTS. Segundo o Instituto 

Hyundai (2018), o BTS consegue impactar a economia sul-coreana em US$3,6 bilhões 

por ano,sendo uma das produções midiáticas mais lucrativas da Coreia. Segundo a matéria 

da Forbes, de março de 2020, “a boy band já atraiu cerca de 796 mil turistas para a Coreia 

do Sul em busca de algum contato com produtos deles.” (FORBES, 2020). 

Em julho de 2021, o BTS, em decorrência de seu sucesso mundial, recebeu pas-

saporte diplomático do presidente sul-coreano Moon Jae-in. O grupo foi escolhido para 
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representar o país em eventos oficiais internacionais. O porta-voz do presidente disse que 

“o BTS foi escolhido para melhorar a imagem do país em questões globais por meio de 

colaborações em atividades em todo o mundo.”. 

Os fãs do BTS são intitulados de “Army”, e me deparei com muitos em Seul. Havia 

muitos banners, totens ou propagandas com a foto dos membros do grupo, que nos pri-

meiros dias da viagem arrancavam gritos das fãs recém-chegadas ao país, sempre que nos 

deparávamos com alguma dessas imagens. Em frente a um dos Tourist Information Cen-

ter em Hongdae, um dos bairros mais famosos da cidade, havia totens em tamanho real 

dos membros do BTS. 

Todos esses fãs que viajavam para o país, tiveram um primeiro contato com as 

produções sul-coreanas através da internet. Alguns, em seus países de origem, sequer par-

ticipavam de fandoms geograficamente próximos. Mesmo em seus próprios países suas 

interações eram, em sua maioria, através de grupos nas redes sociais. 

Então, o sentimento de estarem no país que produz todo aquele produto midiático 

que consomem e de estarem cercados por tudo o que veem, normalmente, apenas através 

de telas é notável. Principalmente, nos primeiros dias no país.  

Às vezes, um banner de um ídolo estampado na estação de Gangnam, por exemplo, 

causa uma emoção, em um primeiro momento, a um fã estrangeiro que talvez mesmo um 

fã coreano não possa compreender. Veja bem: neste caso, falo de fãs que passaram muito 

tempo olhando um fenômeno de longe, mas que quando pisam em um território em que 

tudo o que admiram ganha forma, em banners, estátuas, imagens de seus ídolos estampa-

das em produtos, há uma carga de emoções que é liberada. 

Convivi com fãs que desistiam da vida em seus países para tentar uma vida na Co-

reia, em busca de uma maior proximidade com seus artistas favoritos, com essa realidade. 

Buscando bolsas de estudo e trabalho em prol de viver o Korean Dream. Termo este que 

me deparei pela primeira vez em um autor coreano, Kim Hyun Mee (2001) que ao tra-
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tar das altas expectativas do Hallyu, ainda em seu início, compara essa nova fase com o 

“American Dream” dos EUA, mas como o “Korean Dream” (CHO, 2005).  

Perceba que o fã que resolve tentar viver na Coreia do Sul, pode ser permeado por 

diversas razões que após a chegada ao país, a convivência com a cultura, podem ter outros 

motivos para além do Kpop. Entrevistei pessoas que, por exemplo, admiravam a segu-

rança, o estilo de vida, a vida noturna etc. As razões que levam o fã à Coreia do Sul nem 

sempre são as mesmas que fazem com que queiram ficar ou partir.  

Esse mesmo fã que tem diversas formas de viver seu gosto, pode se divergir de ou-

tro. Ou seja, não necessariamente os exemplos mapeados consigam dar conta de todas as 

formas de ser. Há fãs que tinham o desejo de conhecer a Coreia, mas não necessariamente 

participavam de fandom ou iam com o desejo de ir a um show de kpop. 

Morei com uma fã brasileira que viajou para vários países para ver o grupo favorito, 

o EXO. No período em que estava em Seul, ela estava em uma viagem de alguns meses 

pelo Japão, China e Coreia do Sul, acompanhandoa turnê do grupo. Fez intercâmbio no 

país visando aprender o idioma para ter uma maior proximidade com eles.

Havia ainda os fãs de k-dramas que iam tirar fotos em locais de gravação, repro-

duziam fotos em locais de produções famosas. Além de outros que sequer se atentavam 

a isso, que estavam muito mais ligados a conhecer a culinária e os lugares históricos etc.

Por fim, há diversas formas de ser fã, o que significa que é possível mapear formas, 

mas não uma forma universal. Tanto que na busca por definir o que era ser fã, a princípio 

me atentando à internet, ao pisar na Coreia conheci fãs de várias partes do mundo, que ad-

miravam a cultura midiática sul-coreana, mas cada um a sua maneira. Eram tantas formas 

que levaram a conclusão no meu projeto de graduação que não existia uma forma de ser 

fã, mas diversas. Mesmo que todas tivessem um ponto central em comum. Isso porque, 

tal como as personalidades e os gostos são diversos, a forma de se viver o ser fã também. 
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O Hallyu é um sucesso midiático, que através da internet, primeiro tocou a Ásia e 

então se expandiu para ocidente. Gerando fãs apaixonados em diversas partes do mundo e 

que buscam, cada vez mais, uma maior proximidade com o Hallyu através da internet, de 

eventos, e com a própria Coreia do Sul. 

Um fenômeno que cresceu, ainda mais, no decorrer dos anos e continua gerando 

fãs por todo mundo, através de seus produtos midiáticos. É interessante pensar que havia 

pesquisas (JIM; YONGSEOK, 2004), no início dos 2000, que chegaram a questionar se a 

onda coreana seria passageira. Bom, mais de vinte anos depois, vemos um fenômeno que 

parece ter ganhado ainda mais força. 
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RESUMO: Sou pesquisador da UFRRJ desenvolvendo uma tese sobre o processo de envelheci-
mento homossexual masculino experienciado e contrastado por diferentes atores em diferentes 
faixas etárias. A fim de tentar compreender quais os possíveis papéis e significados sobre esse 
processo – envelhecimento- podem ser inferidos (ou não) por meus interlocutores. Nosso intuito 
neste trabalho é o de provocar e poder observar elementos distintos nesse processo de envelhe-
cimento, ou o de alguma maneira evitá-lo. Buscamos aqui elementos para de alguma forma en-
xergar possíveis possibilidades de viver e passar por este estado, à luz das pessoas que têm esse 
processo como uma de suas preocupações.

PALAVRAS CHAVE: Homossexualidade, Envelhecimento e Corporalidade. 

Dos primeiros passos ao objeto: 

Sou pesquisador da UFRRJ desenvolvendo uma tese sobre o processo de enve-

lhecimento homossexual masculino experienciado e contrastado por diferentes ato-

res em diferentes faixas etárias. Este trabalho é uma das minhas primeiras produções 

envolvendo a temática citada. Buscamos tentar compreender alguns dos possíveis pa-

péis e significados sobre esse processo – envelhecimento- podem ser inferidos (ou 

não) por meus interlocutores. Utilizo da minha própria subjetividade e história de vida 

como “integrante clássico da década de 90” e da geração denominada “Millenial”1 

 para refletir com o processo de envelhecimento homossexual me afeta como sujeito, pes-

quisador e como homem gay. Volto meus pensamentos para o passado. Especificamente 

na influência da cultura pop norte americana em minha trajetória pessoal. Sobretudo a 

respeito de um dos fenômenos da música pop nos anos 90, a cantora Alanis Morissette. 

Em um de seus hits, “That I would be good”, a cantora trazia importantes reflexões 

sobre os seguintes temas: o sucesso na carreira, insegurança, estabilidade emocional e fi-

1  Geração Millennials, como são chamados aqueles que nasceram entre o início da década de 1980 e a 
primeira década do século XXI. O termo foi desenvolvido conceitualmente pelos pesquisadores norte-a-
mericanos Neil Howe e William Strauss, sobretudo no livro Millennials rising: the next great generation 
(2000), o primeiro de uma série. Outros estudiosos e entusiastas do tema, no entanto, também olharam 
para este grupo, dando-lhe diferentes abordagens e nomenclaturas. É o caso de Don Tapscott (1999), que 
usa o termo ―Geração Digital‖, e de Eric Greenbergh (2008), que disseminou a expressão ―Generation 
We‖. Não é raro, entretanto, encontrar na mídia outros rótulos, como ―Geração global‖ e, a mais disse-
minada no Brasil, ―Geração Y‖ (Tomaz, 2013).
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nanceira, vida amorosa, e aparência física. Cabe salientar que um dos versos desta canção 

serve como inspiração para esse trabalho e minhas aspirações como pesquisador. Assim, 

declarava a eminente cantora: “Que eu possa estar bem, mesmo indo à falência. Que eu 

fique bem, se eu perder meu cabelo e minha juventude. Que eu possa estar ótima, mesmo 

se eu não fosse mais a rainha”. (MORISSETTE, 1998). 

Expresso o verso acima destacado, reitero: “Que eu fique bem, se eu perder meu ca-

belo e minha juventude”! O que isso implica em termos interpretativos?  Aqui, destaca-se 

a divagação do “eu lírico” sobre a perda de sua juventude, e a resignação face à iminente 

chegada da velhice. Admitimos que por mais que se identifique certos estereótipos atri-

buídos a essa fase da vida na referida música, é inegável a problematização e contribuição 

realizada pela autora sobre o bem estar e qualidade de vida acima dos rótulos oriundos de 

expectativas sociais. 

Outro ícone da cultura pop com bastante influência e relevância que perdura por 

aproximadamente quatro décadas é a cantora Madonna. Sendo responsável por influenciar 

e desconstruir tabus sociais através de sua arte ao abordar temas como a gravidez na ado-

lescência, perda da virgindade, sexualidade e empoderamento feminino.

A mesma, por sua vez, colheu a sorte e o revés dessa influência ao longo de sua 

trajetória. No ano de 2016 a cantora foi homenageada ao receber o prêmio de mulher do 

ano da revista Billboard. Em seu discurso de agradecimento, a intérprete demonstrou sua 

fragilidade e humanidade ao desconstruir sua imagem de “segurança” ao tocar em temas 

que a afetaram ao longo de sua vida. Sua fala poderosa abordou o abuso sexual, sexismo 

da industrial musical, afirmação feminina e a luta da mulher pela conquista de seus direi-

tos e espaço social. Um ponto que chamou atenção em sua fala e ganhou as redes sociais, 

foi a interlocução da artista acerca da velhice e os efeitos do envelhecimento no contexto 

social da vida de uma mulher, principalmente aquelas, que como a própria, são consumi-

das como “produto” na indústria da música pop. 

Em seu discurso a artista aponta as dificuldades femininas e os privilégios experi-

mentados por homens na produção artística e os efeitos do machismo sofrido pela figura 
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feminina na indústria da música.

Eu me inspirei, é claro, em Debbie Harry e Chrissie Hynde e Aretha Franklin, 
mas meu muso verdadeiro era David Bowie. Ele personificava o espírito mascu-
lino e feminino e isso me agradava. Ele me fez pensar que não havia regras. Mas 
eu estava errada. Não há regras se você é um garoto. Há regras se você é uma 
garota. Se você é uma garota, você tem que jogar o jogo. Você tem permissão 
para ser bonita, fofa e sexy. Mas não pareça muito esperta. Não aja como você 
tivesse uma opinião que vá contra o status quo. Você pode ser objetificada pelos 
homens e pode se vestir como uma prostituta, mas não assuma e se orgulhe da 
vadia em você. E não, eu repito, não compartilhe suas próprias fantasias sexuais 
com o mundo. Seja o que homens querem que você seja, e mais importante, seja 
alguém com quem as mulheres se sintam confortáveis por você estar perto de 
outros homens. E por fim, não envelheça. Porque envelhecer é um pecado. Você 
vai ser criticada e humilhada e definitivamente não tocará nas rádios. O poderoso 
discurso de Madonna ao ser eleita mulher do ano pela Billboard. Hypeness, 2016. 
Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2016/12/o-poderoso-discurso-de-
-madonna-ao-ser-eleita-mulher-do-ano-pela-billboard/ .

 Desabafou a cantora: “E por fim, não envelheça. Porque envelhecer é um pecado. 

Você vai ser criticada e humilhada e definitivamente não tocará nas rádios”. Em sua de-

claração, Madonna, aponta alguns dos efeitos negativos do envelhecimento no contexto 

social e capitalista. O intuito de trazer a experiência dessas duas artistas é demonstrar 

como o efeito social do envelhecimento é inevitável e pode ser experimentado de manei-

ras múltiplas, sendo temido ou potencializando os efeitos dos marcadores de diferença, até 

mesmo por duas das figuras mais conhecidas das últimas décadas. 

 Nesse sentido, esse trabalho busca, de maneira moderada, tocar em questões que 

envolvem o fenômeno do envelhecimento populacional (NASRI, 2008). Tomamos como 

parâmetro para o entendimento do processo de envelhecimento as contribuições de Nasri, 

que caracteriza esse processo pelo declínio da fecundidade populacional. Dessa forma, 

os primeiros registros deste fenômeno foram percebidos na Europa no contexto da Revo-

lução Industrial. Esse processo vem sendo experimentado de maneira distinta histórica e 

socialmente, pelo processo de urbanização e isento da distribuição de renda do contexto 

europeu no contexto latino-americano. Na América Latina, especificamente e, no Brasil, 

https://www.hypeness.com.br/2016/12/o-poderoso-discurso-de-madonna-ao-ser-eleita-mulher-do-ano-pela-billboard/
https://www.hypeness.com.br/2016/12/o-poderoso-discurso-de-madonna-ao-ser-eleita-mulher-do-ano-pela-billboard/


22 23

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

este processo manifestou seus primeiros indícios entre os períodos de 1940 a 1960, perío-

do entendido pelo autor como a “Revolução Industrial brasileira”. As previsões apontadas 

pelo autor demonstram que em um futuro próximo a realidade brasileira seguirá uma 

tendência pouco mais estável, porém com uma taxa de natalidade menor ou negativa em 

relação aos últimos anos. De acordo com as estimativas apontadas pelo autor no ano de 

2050, o perfil estimado para a população idosa brasileira, será majoritariamente urbano e 

feminino com um acréscimo de 25 anos a mais na expectativa de vida: 

O grupo etário composto por pessoas acima de 65 anos cresceu de 3,5%, em 
1970, para 5,5% em 2000. Em 2050, este grupo etário deverá responder por cerca 
de 19% da população brasileira. Estes fatos levarão a uma drástica mudança de 
padrão na pirâmide populacional brasileira. (NASRI, 2008,55).

Dessa maneira o envelhecimento populacional será cada vez mais uma questão a 

ser debatida e problematizada no contexto social a fim de entender esse processo em mo-

vimento que aos poucos muda o perfil de saúde (de infecto contagioso para crônico) e as 

necessidades da população brasileira. E, dessa forma, é cada vez mais urgente pensar em 

como lidar com as doenças e necessidades esperadas para esse período da vida.

Do processo elástico do envelhecimento ao caráter                                    
liminar  da  idade 

No que tange ao objeto deste trabalho, procuramos refletir sobre as implicações do 

processo de envelhecimento, relacionando o mesmo a homens que se relacionam com 

homens. A fim de observar e analisar quais os significados acionados a este processo por 

meio desses atores. Neste sentido, nosso intuito não é o de selecionar um recorte geracio-

nal à priori, mas sim tentar tatear alguns significados apresentados a este fenômeno.

 Trazemos ao leitor uma matéria que foi muito comentada nas redes sociais no ano 

de 2020. A narrativa destaca o que aconteceu a um influenciador digital que se declara 

homossexual. Em sua história, Dio Verino de 33 anos apresenta uma reflexão crítica abor-

dando algumas dores conhecidas pela comunidade gay: medo de envelhecer, preocupação 
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com corpo e estética, hormonormatividade2, expectativas de sucesso profissional, pro-

blematização do significado do envelhecimento dentro do nicho homossexual, e por fim 

aceitação do processo de envelhecimento e a ressignificação positiva do mesmo. 

Toda reflexão e desabafo trazido pelo influenciador foi resultado de um diálogo 

que o mesmo disponibilizou em seu perfil na plataforma twitter. Nessa situação é possível 

perceber um diálogo entre Dio e um jovem de 26 anos. Nessa interação Dio, foi chamado 

de “coroa” pelo jovem, que apesar de achá-lo “gato”, declara não se envolver com o in-

fluenciador, pois ele já seria um “coroa”, aos 33 anos de idade, e o jovem era habituado a 

se relacionar com outros homens semelhantes à sua idade. Destaco alguns trechos da fala 

de Dio: 

Quando olhamos para a comunidade gay, há ainda uma supervalorização dos 
corpos jovens. Além de toda toxicidade conhecida, há também o etarismo – o 
preconceito com pessoas mais velhas. São inúmeros os relatos de gays que não 
se sentem desejados por não serem mais tão novos e tentarem compensarem a sua 
idade virando “ratos de academia” para conquistar os novinhos. Quanta pressão, 
né? Mas, com calma, tudo se resolve. Primeiramente, é interessante notar que 
a expectativa de vida tem aumentado ao redor do mundo. Logo, se seguirmos 
essa lógica de nos sentirmos “velhos” aos 30 anos, passaríamos a maior parte 
das nossas vidas nessa condição? Faz sentido abandonar um livro sem ter es-
crito pelo menos metade dele? Segundo, penso se não existe uma “adolescência 
tardia” quando você é LGBTQIA+. Enquanto nossos amigos héteros estavam 
namorando aos 14 anos, muitos de nós ainda estávamos na fase de entender o 
que somos e fugindo de bullying. Não é raro que o primeiro beijo gay ou sair do 
armário venha num momento maistardio. Então, será que temos que nos cobrar 
tanto quanto os héteros, se muitas vezes nos é negada a mesma independência 
sexual eamorosa? (Verino, Dio. Influenciador gay faz reflexão sobre envelhe-
cer e questiona: Passou dos 30anos, é daddy!?.SitePheeno,2020.Disponível em: 
https://pheeno.com.br/2020/07/influenciador-gay-dio-verino-faz-reflexao-sobre-
-envelhecer-e-questiona-passou-dos-30-anos-e-daddy/).

As reflexões oferecidas por Dio ecoam com as minhas próprias como homem gay 

e pesquisador, ao correlacionar os homens gays com o processo de envelhecimento. Atra-

vés das palavras do influenciador é possível levantar questões acerca da preocupação ex-

2  Nas palavras de Pocahy (2008) a homonormatividade é outra forma de exclusão e de manutenção das 
regulações em torno dos binarismos de gênero e da sexualidade tida como normal, no cruzamento com 
idade, raça/etnia e classe social.

https://pheeno.com.br/2020/07/influenciador-gay-dio-verino-faz-reflexao-sobre-envelhecer-e-questiona-passou-dos-30-anos-e-daddy/
https://pheeno.com.br/2020/07/influenciador-gay-dio-verino-faz-reflexao-sobre-envelhecer-e-questiona-passou-dos-30-anos-e-daddy/
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cessiva dos homens gays cariocas com sua aparência e a leitura que pode ser feita dela 

pelos demais. Além da expectativa de sucesso e culto a juventude presente na comunidade 

homossexual. Desta maneira, entendemos que o corpo seja um componente de grande im-

portância para o consumo, apreciação, interação entre grande parte desse público. Além do 

fato de demonstrar que esta preocupação se dissolve e espalha pela sociedade e sujeitos, 

transformando essa narrativa em um ponto a ser analisado pela Sociologia e Antropologia. 

Do corpo ideal, do sentimento coletivo/pessoal e a                               
plasticidade  etária 

Goldemberg (2006) utiliza as contribuições de Gilberto Freyre (1980) ao problema-

tizar a influência da moda sobre o corpo feminino e o seu pensar, agir, sentir, desejar pos-

suir, ou ser um corpo que em suma, imitaria um corpo “ianque” ou norte – europeu. Esse 

corpo se caracterizava como alvo caracterizado por ser alto, loiro de cabelos lisos e com 

menos curvas. Essa figuração destoa do corpo da mulher brasileira, sendo miscigenado, 

equilibrado e arredondado. O modismo ajudaria a criar mecanismos que ajudariam às mu-

lheres a se construírem “não tão novas”, e me atrevo a estender este argumento “aquelxs 

mais novxs” também, a atingirem seu objetivo: o de rejuvenescerem, ou ainda lançando 

mão do argumento dos autores: o de retardar ou evitar os efeitos visíveis do envelheci-

mento, para dar conta da “preocupação geral” de permanecer jovem.  

Nas palavras de Goldemberg, a moda agiria como um forte indicador do que deve-

ria ser seguido, apreciado e obtido através da imitação prestigiosa (MAUSS, 1974), me-

canismo pelo qual os efeitos da cultura podem ser percebidos no (desejo do) corpo típico 

e valorizado histórica e culturalmente. 

Nesse sentido a autora entende que na realidade brasileira o corpo seria a indumen-

tária da mulher, e que esta tende a expor está “roupa” até o avançar dos anos. Dessa forma 

o corpo no nosso país - e majoritariamente nas regiões litorâneas - é entendido como um 

capital. E dessa forma, a “roupa de tecido” é somente um acessório para valorizar, sensua-

lizar e adornar o corpo carioca. Corpo este que através das roupas, brinca entre os espaços 

da “roupa de banho” e “roupa de rua/sair”.
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 Não é por coincidência que segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica 

Estética (ISAPS) o Brasil foi o país que mais realizou procedimentos estéticos no ano de 

2018 e 13% dessa população são de jovens menores de 18 anos de idade, o que demonstra 

os efeitos sociais da aversão aos elementos que podem compor um corpo não desejável, 

dentre eles um corpo “envelhecido”. O estudo ainda aponta alguns elementos que 

compõem essa aversão as marcas do tempo: São três as principais motivações para fazer 

uma plástica: atenuar os efeitos do envelhecimento; corrigir defeitos físicos e esculpir um 

corpo perfeito. No Brasil, esta última motivação é a que mais cresce: a busca de um corpo 

perfeito. (GOLDEMBERG, 2006).

Tendo em vista a valorização social do corpo carioca a luz das reflexões de Gol-

demberg, nos questionamos: Por que o cuidado com o corpo e as intervenções cada vez 

mais criativas no mesmo, parecem afetar tanto a corporalidade homossexual? Lanço mão 

desta questão como pertencente a este grupo. Penso: seria correto comparar ou aproximar 

as experiências e subjetivações a respeito do processor de envelhecimento entre mulheres 

cariocas e homens gays? No sentido de que ambos os grupos de atores estariam em al-

guma esfera mais ou menos preocupados com o processo de envelhecimento, a ponto de 

evitá-lo, retardá-lo ou temê-lo? Goldemberg entende que o corpo é o capital agenciador 

que expressa uma sociedade. Ele interfere nas relações, no desejo e na dinâmica dos rela-

cionamentos, despertando interesse ou inveja. 

No Brasil, e mais particularmente no Rio de Janeiro, o corpo trabalhado, cuida-
do, sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excessos 
(gordura, flacidez) é o único que, mesmo sem roupas, está decentemente vestido 
(GOLDENBERG e RAMOS, 2002). Pode-se pensar, neste sentido, que, além do 
corpo ser muito mais importante do que a roupa, ele é a verdadeira roupa: é o cor-
po que deve ser exibido, moldado, manipulado, trabalhado, costurado, enfeitado, 
escolhido, construído, produzido, imitado. É o corpo que entra e sai da moda. A 
roupa, neste caso, é apenas um acessório para a valorização e exposição deste 
corpo da moda. (GOLDEMBERG, 2006,118).

Dessa forma, entendemos, ser possível traçar um paralelo entre a experiência do 

corpo social, e toda a influência da sociedade sobre o desejo do sujeito, com a antropo-



26 27

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

logia ecológica de Tim Ingold (2000) que se refere a possibilidade para a ação que um 

objeto ou ambiente fornece, possibilita e propicia a quem o percebe. Defendemos este 

paralelo, através da simetria entre seres humanos e demais organismos que habitam o pla-

neta, no sentido de todos serem constituídos por processos e movimentos que constituem 

seu interior e exterior e todos estarem dividindo o mesmo ambiente. 

Ingold vai além de apenas ver o mundo do ponto de vista do nativo. Ele propõe 

experimentar o mundo desde o lugar de cada um dos seres materiais que compõem o 

ambiente físico, estético e sensorial que o envolve. Está nessa relação a dimensão ecoló-

gica para além da relação entre ser humano e ambiente. Porque o humano não consegue 

se situar no mundo para além das forças da natureza. O humano está imerso no fluxo de 

materiais que controlam nossa mente e corpo, associados à nossa linha da história natural 

e cultural.

 Nesse sentido entendemos que o desejo, ou busca pela juventude, ou o retardamen-

to do envelhecimento, pode ser visto como a influência totalitária de uma “lógica social” 

e geográfica sobre a subjetividade dos atores. E desta maneira, estes elementos somados 

influenciam a ação humana, bem como seus desejos e repulsas. Valorizando e desvalori-

zando corpos e seus significados.  

Assim, o ambiente, contexto histórico, social, cultural, a indústria da moda, redes 

sociais, mídia, procedimentos cosméticos, entre outros, formam um fluxo contínuo que 

atravessam os atores, por estes estarem no mundo e fazerem parte dessa equação, influen-

ciam seus desejos e ações no mundo e em si mesmos. Finalmente, entendemos que essa 

lógica tem a tendência de colocar os sujeitos preocupados com a estética em diferentes 

escalas. E dessa forma os atores estariam imersos em um permanente estado de vigilância 

e insatisfação corporal, que tem como meta um tipo ideal (WEBER, 1997) que jamais será 

atingido. 

Não é um corpo indistinto dado pela natureza. É um corpo trabalhado, saudável, 
bem cuidado, paradoxalmente uma “natureza cultivada”, uma cultura tornada 
natureza (BOURDIEU, 1987). A cultura da beleza e aparência física, a partir 
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de determinadas práticas, transforma o corpo “natural” em um corpo distintivo 
(BOURDIEU, 1988): O Corpo. (GOLDEMBERG, 2006,119).

Dessa forma entendemos que o corpo desejado nunca seria alcançado. Ou se for/

fosse alcançado, provocaria uma sensação momentânea de prazer e satisfação, que seria 

facilmente substituída pelo desejo de aperfeiçoamento ou melhoria desse corpo, buscando 

um “novo corpo ideal”. Ou daria espaço para o medo do “declínio corporal e estético” ou 

a angústia de mantê-lo de determinada forma. E dessa forma essas duas sensações: medo 

do declínio corporal e o desejo de aperfeiçoamento do mesmo, manteriam o sujeito preso 

nesse sistema de busca da estética corporal ideal e o medo, ou aversão ao corpo que se 

tem, pensando sempre em “melhorá-lo” ou não o desejar. 

Gildemberg utiliza a teoria social de Bourdieu (1989) e seu poder simbólico para 

ajudar a construir o “valor” do corpo carioca como um capital a ser “ostentado”. Nesse 

sentido, refletimos: o corpo a ser possuído como capital, pode ir além do fato de ser pos-

suído, se convertendo no desejo e na sensação de “ser /chegar lá”. Dessa forma, indaga-

mos: qual seria a sensação de ter/ser/possuir o corpo ideal? E por que essa lógica se mostra 

tão recorrente no universo homossexual masculino? 

Recorro à Antropologia das Emoções como uma forma de entender e tentar expli-

car as possíveis raízes deste desejo. A antropologia das emoções visa analisar os aspectos 

emocionais experimentados pelos indivíduos, como fruto da realidade cultural e do meio 

em que estão inseridos, a fim de interpretar e entender o aspecto emocional informado 

pela sociedade e sua ação nos indivíduos e suas possíveis configurações na construção do 

ideal de “gosto” dos homens que se relacionam com homens. 

A preocupação teórico-metodológica que norteia os debates desde os primeiros 
indícios e sinais formadores da Antropologia das Emoções diz respeito, assim, 
aos fatores sociais que influenciam a esfera emocional, como se conformam e 
até onde vai esta influência. A Antropologia das Emoções busca, deste modo, 
investigar os fatores sociais, culturais e psicológicos que encontram expressão 
em sentimentos e emoções particulares, compreendendo como esses sentimentos 
e emoções interatuam e se encontram relacionados com o desenvolvimento de 
repertórios culturais distintivos nas diferentes sociedades. A percepção da singu-
laridade dos sujeitos, social e historicamente determinados, que embora perten-
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centes a um mesmo e global processor civilizador e com valores universais da 
sociabilidade ocidental, mantêm características, princípios e ethos particulares da 
cultura em que estão imersos, parece ser uma das tarefas que a Antropologia das 
Emoções está envolvida e se propõem como base analítica. (KOURY, 2005, 240).

Esta linha de interpretação deste desejo através da sensação ou perspectiva emocio-

nal, fortemente influenciada pela sociedade, cultura e meio, oferecida pela antropologia 

das emoções, de certa forma dialoga com o que propomos anteriormente ao associarmos 

as contribuições de Ingold e Goldemberg. No sentido de tentar dar conta da possível sen-

sação de possuir/ser/chegar a ser o corpo ideal e toda sua relação repetitiva e aprisionante 

supracitada. Sendo assim acreditamos que a Antropologia das Emoções seja uma chave 

interessante para tentar entender os motivos por detrás do desejo pelo corpo ideal e as im-

plicações e consequências de não o possuir. 

Outra interpretação possível para a recorrência desse desejo de ser ou possuir um 

corpo perfeito, quase “apolonistico” possa vir de algum lugar no interior dos indivíduos, 

associado aos preconceitos sofridos pela população LGBTQIA+, e justamente por estar 

nessa posição “abjeta” de sujeição (BUTLER, 2011). A constituição do sujeito se dá no 

mesmo processo de sua subordinação, ou seja, a própria formação do sujeito ocorre junto 

e mesmo depende da subordinação ao poder. Assim, para estar na sociedade “dignamen-

te” seria necessária uma espécie de compensação do sujeito ao sistema, pois estx sendo 

pertencente a comunidade LGBTQIA+ fosse entendido como “menos” que um sujeito 

heterossexual. Assim, essa autocobrança ou exigência sobre o indivíduo seria provinda da 

sociedade, do seu meio e dos “seus iguais”, que acabariam influenciando o próprio desejo 

dos sujeitos e algumas de suas ações e escolhas – formando assim uma tríade estigmática 

sobre o desejo do corpo perfeito, o sofrimento e o desprezo pelo corpo indesejado/ que se 

tem. 

Como forma del poder, el sometimiento es paradójico. Una de las formas fami-
liares y agónicas en que se manifiesta el poder consiste en ser dominado/a por 
un poder externo a uno/a. Descubrir, sin embargo, que lo que “uno/a” es, que la 
propia formación como sujeto, depende de algún modo de ese poder, es algo muy 
distinto. (BUTLER, 2011,112).
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Outro ponto que gostaríamos de salientar é a capacidade que o corpo e a idade que 

ele aparenta ter podem ser destoados. Dessa forma, entendemos que o corpo e a idade, 

ou a aparência podem estar em duas vertentes distintas: “condizente” e “conservada”. 

Partindo da sugestão de que a “velhice” existe no contraste com a “juventude” e vice e 

versa como sugere Pierre Bourdieu (1978), pretendemos refletir acerca dos significados 

da juventude. O autor entende as fronteiras entre juventude e velhice como um objeto 

de disputas em todas as realidades sociais. Assim podemos perceber as fronteiras entre 

juventude e velhice, como construções sociais manipuláveis e relacionais, tendo em vista 

que determinado sujeito pode ser lido tanto como velho quanto jovem, de acordo com o 

ponto de comparação entre agentes e daquilo que o campo onde ele está inserido, entende 

como jovem ou velho.

Com base nesse argumento levantado por Bourdieu, indagamos: seria a idade, o 

corpo, seu significado social, a maneira como ele é percebido pelos outros e pelo sujeito, 

elementos liminares a depender do campo em que estejam inseridos? O corpo e o sujeito 

deste corpo estariam sempre em uma posição liminar, no sentido de que de alguma manei-

ra, o sujeito pode aparentar ter ou não a idade ou o corpo que se tem, e que se quer?

E dessa forma nos referimos ao corpo e a idade como elementos liminares pela 

possibilidade de serem lidos de maneira distintas de como na realidade são, ou pela possi-

bilidade de serem “burlados”. E assim, podendo estar localizados fora ou às margens das 

relações destes atores. Nesse sentido, nas relações das pessoas que se importam com sua 

aparência ou com a dos demais, tendo em mente a perspectiva de valorização de um ideal 

corporal é possível perceber que as perspectiva etária e corporal podem ser elásticas e 

fluidas a depender da leitura dos sujeitos e dos elementos sociais que os mesmos dispõem 

para essa avaliação. 

O autor concebe a ideia de liminaridade como correspondendo a um momento 
de margem dos ritos de passagem: fase ritual na qual os sujeitos apresentam-
-se indeterminados, em uma espécie de processo transitório de “morte” social, 
para, em seguida, “renascerem” e reintegrarem-se à estrutura social. Limina-
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ridade é, portanto, uma condição transitória na qual os sujeitos encontram-se 
destituídos de suas posições sociais anteriores, ocupando um entre-lugar indefi-
nido no qual não é possível categorizá-los plenamente. Segundo Turner, a vida 
social se movimenta a partir de um movimento dialético, envolvendo estrutura 
social e communitas, estrutura e antiestrutura, alimentado pelas práticas rituais. 
(Noleto,2015,»Liminaridade e communitas - Victor Turner». In: Enciclopé-
dia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de 
Antropologia. Disponível em: <http://ea.fflch.usp.br/conceito/liminaridade-e-
-communitas-victor-turner).

Nosso intuito neste trabalho é o de provocar e poder observar elementos distintos 

nesse processo de envelhecimento, ou o de alguma maneira evitá-lo. Buscamos aqui ele-

mentos para de alguma forma enxergar possíveis possibilidades de viver e passar por este 

estado, à luz das pessoas que têm esse processo como uma de suas preocupações. 

Acreditamos oferecer elementos palpáveis da importância do tema ao leitor, através 

das narrativas de pessoas que influenciam pessoas na sociedade e ainda assim são afetadas 

e preocupadas pelos e com os efeitos diversos do processo de envelhecimento e como o 

mesmo atravessa sujeitos, desejos, sociedade, lugares e contextos. 
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RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar a “biopolítica” imposta pelo Estado ao corpo fe-
minino, no contexto nacional, realizando um esforço de aproximação/comparação com a obra 
fictícia, “The Handmaid’s Tale” ou como conhecida no Brasil “O Conto De Aia”, por meio de 
análises das legislações e políticas públicas voltadas à maternidade e ao corpo feminino, com-
preendendo o estado de exceção que vivenciamos atualmente e sua possível implicação no con-
trole do corpo feminino. 

PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica; maternidade; Estado.  

Introdução  

Michel Foucault nos apresenta a “biopolítica” em uma de suas obras, destacando a 

medicina como uma estratégia/ instrumento/ dispositivo de controle social “no corpo e 

com o corpo”. Entendendo a necessidade da “medicalização” do corpo feminino, mediante 

a adoção de práticas intervencionistas pelo Estado, diretamente relacionados à saúde do 

corpo feminino, higiene e bem-estar (FOUCAULT, 1993, p. 137).  Não se reduzindo ao 

discurso médico, mas relacionando também os discursos pedagógicos, pautados nas mo-

ralidades, nas normativas (de cunho jurídico), no discurso religioso etc, com objetivo prin-

cipal de manter esse corpo social sempre pacífico e domesticado. Trazendo desta maneira 

políticas públicas de gestão da vida.  

Diante disso, propomos o esforço de aproximação/comparação com a obra fictícia 

“The Handmaid’s Tale” ou como conhecida no Brasil “ O conto de Aia”, uma série de tv 

adaptada de um livro de mesmo título de Margaret Atwood (1985).  A distopia trata de um 

futuro próximo, onde as taxas de fertilidade caíram em todo o mundo por conta de diver-

sos fatores como: poluição e doenças etc. Com o caos instalado o governo totalitário da 

República de Gileade,uma teocracia cristã, domina  os Estados Unidos, com um golpe de 

estado,  em meio a uma guerra civil contra “terroristas”. Essa nova sociedade é organizada 

por poderosos líderes religiosos, instalando um regime militarizado, hierárquico efanáti-

co, com uma nova organização social, nas quais as mulheres são brutalmente subjugadas 

e, com o aval da lei e do Estado,  passam a não ter  permissão para trabalhar, possuir 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Margaret_Atwood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fertilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fertilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_sexualmente_transmiss%C3%ADveis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Totalit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gileade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanatismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanatismo
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propriedades,  dinheiro ou até estudar. Essa infertilidade mundial resultou no recruta-

mento (sequestro) das poucas mulheres capazes de engravidar em Gileade, chamadas de 

“aias”(Handmaid), através da interpretação radical da bíblia. As aias são nomeadas para 

as casas da elite governante, onde são submetidas  a estupros ritualizados com os mestres 

masculinos, para engravidar,  gerando para esses homens e suas respectivas esposas  fru-

tos (crianças), construindo uma “família perfeita” e  consequentemente uma “sociedade 

perfeita”.    Uma distopia bastante incômoda e cruel, que mostra um contexto completa-

mente absurdo aos olhos de nossa atual sociedade. 

Porém, assustadoramente temos um cenário político/social com um grande avanço 

de discursos conservadores de extrema-direita, fundamentalistas religiosos, negacionistas 

e apoiadores militarizados. Diante desse contexto, vemos cada vez mais políticas públicas 

voltadas à proteção da infância/família e ao controle dos corpos femininos, principalmen-

te, neste caso a maternidade/gestação.  A instituição familiar é um dos pilares da estrutura 

social. Desta maneira o Estado entende a mulher/mãe em potencial, como sendo o corpo 

fundamental para sociedade. Por ser o ser capaz de gerar a vida.  Sendo então - a vida-  o 

direito mais fundamental de todos os direitos, garantidos e providos pelo Estado.   

O Estado passa a ver essa mulher/ corpo como um sujeito ambíguo, ora fundamental 

ora perigoso. Essa multiplicidade de sentidos da maternidade e toda sua politização, gira 

em torno dos direitos da mulher (pessoa), seus direitos sexuais e reprodutivos (corpo femi-

nino), dos direitos da criança e do adolescente e, ainda, dos direitos do nascituro.  

Desta forma o direito a escolha dessa maternidade e/ou o direito a recusa dela, estão 

no foco do debate. Uma vez que o corpo da mulher passa a ser lido como um corpo social, 

as escolhas/decisões e desejos deixam o campo do privado/casa (individual), para o campo 

público/social gerido pelo Estado. Essa tensão entre os campos move as políticas públicas 

e as lutas dos movimentos sociais.   

Sobre essas tensões, contradições e contrassensos dessas políticas públicas e das 

lutas dos movimentos feministas sobre os direitos das mulheres (civis, sexuais e reprodu-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritual
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tivas) a autora Ângela Davis (2016) destaca a diferença de tratamento do Estado, imposto 

às mulheres pobres e negras, principalmente no que se referia aos direitos sexuais e repro-

dutivos. Se por um lado a autora observa, o viés de classe e do racismo nas pautas femi-

nistas por outro ela expõe como o Estado, também movido por esses viés, atua na gerência 

da vida dessas mulheres, intervindo diretamente através de políticas públicas voltadas ao 

controle de natalidade (esterilização e métodos contraceptivos) e nas configurações fami-

liares (fiscalização e pedagogização) de maneiras diferentes.    

Propomos aqui uma reflexão ao trazer a compreensão do estado de exceção que 

vivenciamos aqui no Brasil e sua possível implicação no controle do corpo feminino, tal 

como visto na obra fictícia, citada anteriormente: “O Conto de Aia”. Tanto Michel Fou-

cault quanto Giorgio Agamben, nos trazem a categoria biológica da “vida nua”, que reduz 

os cidadãos a suas funções biológicas.   

Ao apropriar-nos do termo analítico “dispositivo”, pretendemos trazer à tona a re-

produção, como sendo um dispositivo de controle do corpo feminino, ao produzir a esses 

corpos a redução ao seu órgão reprodutivo/ biológico  – útero –  por tanto a “vida nua”,  

tendo seus direitos/poder de decisão  suspensos temporariamente.   

Dessa forma procuramos analisar alguns desses dispositivos nas legislações vol-

tadas as mulheres, como o Estatuto do Nascituro, Estatuto da Gestante,  criminalização/

proibição do aborto, parágrafos relacionados às gestantes/mães que não desejam exercer a 

maternidade previstos no ECA, Nova Lei Nacional da Adoção, o Marco Legal da primeira 

infância e a chamada entrega “voluntaria/legal”.   

Aborto: Direto Da Mulher Ou Violação ?

No cerne desses discursos, está o corpo reprodutivo feminino e seu poder decisório. 

No Projeto de Lei conhecido como Estatuto do Nascituro que está há mais de 10 anos em 

tramitação na Câmara dos Deputados, traz em seu texto original a “defesa e proteção dos 

direitos do nascituro”, tendo também a proibição do aborto, mesmo nos casos já permiti-
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dos por lei, além da inclusão desse ato como sendo crime hediondo.  Neste projeto há uma 

possível redução da mulher à uma condição de vida nua e uma possibilidade de manu-

tenção do biopoder do Estado. Sendo essa condição o limiar entre a inclusão e a exclusão 

da mulher do mundo político (AGAMBEN, 2010), sobrepondo o “direito do nascituro a 

vida” ao direito de escolha da mulher, sobre o gerenciamento de seu próprio destino.  Ce-

nário este muito próximo do apresentado na ficção.   

Outro ponto importante para analise foi o projeto apelidado de “Bolsa Estupro”, 

proposto pelo senador Eduardo Girão, já retirado do texto do Estatuto da Gestante (PL 

5.435/2020), em tramitação no senado, que tinha como proposta criminalizar o aborto nos 

casos de gravidez, inclusive nos casos frutos de violência sexual (estupro), concedendo a 

mãe e a criança o direito a pensão alimentícia de 1 (um) salário mínimo, além de estabele-

cer deveres ao estuprador e direito a reconhecimento de paternidade. Tal como as  Aias da 

distopia, que tem seus estupros “compensados” por um bem maior, ou seja, o nascimento 

de uma criança.   

Em relação a prática do aborto no território nacional a pesquisadora Debora Diniz 

do Instituto Bioética ressalta que, mesmo sendo proibido/crime sua realização, o aborto 

é um evento comum entre as mulheres, porém o seu acesso e exposição aos riscos sejam 

desiguais. Isto porque, segundo a pesquisadora, o acesso a métodos mais seguros, ainda 

que clandestinos, é mais acessível a mulheres brancas, de maior poder aquisitivo. Diniz 

(2016) publicou um estudo segundo o qual, no Brasil, a cada ano, meio milhão de mulhe-

res interrompem a gravidez.3

Durante uma audiência pública realizada em 2018, para discutir a  descriminaliza-

ção do aborto, a cientista política Viviane Petinelli apresentou no STF uma fala contrária a 

sua descriminalização, alegando que sem a aplicação dos artigos do Código Penal, aumen-

taria sete vezes o gasto do sistema de saúde com a atenção básica de gestantes, “o aborto 

3  Ver mais em DINIZ, Debora;MEDEIROS, Marceloe MADEIRO, Alberto.Pesquisa Nacional de Abor-
to 2016. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2017, vol.22, n.2, pp.653-660. ISSN 14138123.
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232017222.23812016. 4http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/audien-
cia-publica-1

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145760
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145760
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custa caro”, assinalou em sua apresentação. Em uma entrevista Petinelli ainda afirmou 

que há riscos do aborto tornar-se um “método de planejamento familiar” podendo assim 

impactar no crescimento populacional.4

Porém como apresentado anteriormente o aborto já é realizado por mulheres, mes-

mo que clandestinamente. Não seria dever do Estado, garantir desta forma, um serviço de 

saúde pública que assegure a essas mulheres atendimento adequado e seguro?  

Se a decisão do aborto pode impactar no planejamento familiar e no crescimento 

populacional (de forma negativa) como disse a Petinelli, por que esse argumento não é 

aplicado para a esterilização compulsória de mulheres em situação de vulnerabilidade so-

cial? Haja vista que no Brasil há leis que autorizam a esterilização forçada4, condenam o 

aborto e dificultam a esterilização voluntaria. Esse papel paradoxal do Estado perante os 

direitos reprodutivos impacta diretamente no poder de decisão e na autonomia das mulhe-

res em decidir sobre seus próprios corpos, principalmente para uma parcela da população.   

Mulheres em situação de vulnerabilidade social (econômica) são as mais atingidas 

pelo poder do Estado. Não possuem as mesmas condições de acesso a saúde, educação, 

trabalho e lazer, tendo seus direitos fundamentais negligenciados pelo Estado, possuem 

suas vidas gestadas por essa mesma força da qual a única presença se dá pela intervenção 

de seus corpos, ao não possuírem poder de decisão, tendo seus corpos e seus direitos vio-

lados, principalmente, em relação a saúde, direitos sexuais e reprodutivos.   

ECA , Adoção e a Entrega Voluntária   

Tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

buscam promover em seus textos os deveres da família e do Estado, consolidando políti-

cas públicas voltadas para o atendimento e proteção à criança e ao adolescente.   

Recentemente , em 2017,  ocorreu uma mudança, referente aos processos de ado-

ção, no ECA,  por meio da lei nº 13.509/2017, agilizando processos de adoção, por meio 

4  Veja mais informações em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/06/29/o-
-poder-do-estado-sobre-os-direitos-reprodutivos-no-brasil.htmAcesso 20/06/2021
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de prazos mais curtos para a busca da família  ampliada/extensa e  dos períodos de institu-

cionalização das crianças a espera de adoção.  Como já mencionado, a instituição familiar 

é tida como um dos pilares da estrutura social, portanto recebendo atenção especial do 

Estado e toda sua governamentalidade.   

Seguindo essa linha, a mulher é a responsável por gerar, nutrir e manter, de certa 

forma, uma sociedade “saudável”. Impondo a esse” papel materno” o lugar de “cuidado”, 

“afeto” e “passividade”.   Porém esses dispositivos ocorrem de maneiras desiguais entre as 

mulheres, conforme assinalado por Ângela Davis e outras intelectuais. Se por um lado, uma 

mulher sem filhos e/ou sem o desejo de ter filhos é vista como uma mulher incompleta e 

amarga, por outro, uma mulher com muitos filhos é vista como negligente e irresponsável.    

As mulheres das camadas populares que vivem em maior vulnerabilidade social costu-

mam ter uma alta taxa de fecundidade, devido à falta de condições adequadas para um 

planejamento.   

Essa desigualdade impacta diretamente nos direitos sexuais e reprodutivos das mu-

lheres, gerando dificuldades de acesso aos serviços de saúde, consequentemente, essa falta 

de apoio, de poder de escolha e de ter controle reprodutivo de sobre seus corpos, essas 

mulheres acabam sendo submetidas a abortos clandestinos; “abandonar” suas proles (pe-

los mais diversos e subjetivos motivos) ou até mesmo cometer infanticídio.   

Diante da impossibilidade do aborto seguro, o Estado garante algumas alternativas 

voltadas a essa problemática social, entorno da recusa da maternidade, garantem o direito  

de “escolha” da mulher.    

Após a promulgação do ECA (1990) e da Nova Lei Nacional de Adoção (Brasil, 

2009), a entrega de um filho para adoção passou a ser assegurada como um direito da mu-

lher e da criança, como visto nos trechos destacados:  

§ 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da 
Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). (ECA, 1990).  
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Art. 19-A - A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para 
adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância 
e da Juventude. (Incluído na Lei nº 13.509/2017). 

Em relação a essa temática, é possível encontrar, em pesquisas mais recentes sobre 

família e parentesco, que o laço biológico/consanguíneo não pressupõe necessariamente 

um laço afetivo, porém a maternidade compulsória, imposta ao ideal feminino e a uma 

suposta identidade feminina, implica um lugar de sacrifício. Este mesmo ideal, que santi-

fica a maternidade, naturalizando esse desejo por meio do “mito do instinto materno”(cf. 

BADINTER, 1985), difundido por discursos normativos e morais, ao deparar-se com mu-

lheres que escolhem voluntariamente não exercer seu papel materno, causa uma ruptura 

na ótica representativa social, passando assim a serem vistas, – muitas vezes de maneira 

hostil –, como sendo mulheres transgressoras, perigosas e más.   

Essa visão na maioria das vezes, está ligada as mulheres mais vulneráveis social-

mente, como sendo, incapazes de exercerem de maneira ideal/saudável a maternidade, 

implicando ações corretivas e ou pedagógicas, voltadas diretamente a essa população, 

muitas vezes por meio da intervenção do Estado.   

O ato de voluntariamente entregar seu filho a adoção e aos cuidados do Estado, ne-

cessita de um cuidado/acolhida e  de uma escuta atenta por parte dos agentes/ profissionais 

envolvidos, haja vista os inúmeros tabus e preconceitos ligados a esse ato.   Mas quais são 

os motivos que movem esse ato?   

Se na série de tv,  a culpa é das “armas” utilizadas, pelos governantes, para contro-

lar e obrigar as aias a entregarem suas proles aos mestres (ao convencê-las que seus atos 

“transgressores”, “imorais” as tornaram “incapazes”, “impuras” para exercer esse papel), 

na vida real temos algumas situações semelhantes, ao analisar as motivações que levaram 

algumas mulheres a realizar esse ato, no cenário nacional.   

Pesquisas como a de Fonseca (2012) e de Leão et al (2014), apontaram questões se-

melhantes, em relação aos motivos das mulheres que entregaram seus filhos para adoção. 

Ambas as pesquisas perceberam que, essas mulheres pertenciam às camadas mais desfa-
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vorecidas socialmente, eram solteiras e com pouco ou nenhum apoio familiar.  Portanto, 

questões financeiras, gravidez indesejada, entre outras questões subjetivas, marcam os 

motivos da entrega de um filho a adoção.   Esses mesmos motivos podem gerar sentimento 

de culpa e angustia a essas mulheres, causando mais sofrimento e opressão.   

Diante desta realidade, os estados brasileiros criaram diferentes programas de aten-

dimento e apoio as mulheres, para divulgar e desmistificar a entrega voluntaria, como: 

Projeto Acolhendo Vidas do TJAM; Projeto Acolher do TJPB; Projeto Dar a Luz do TJMS; 

Programa de Atenção a Gestante: Entrega Voluntária do TJSP; Entregar de Forma Legal é 

Proteger do TJRJ; Projeto Entrega Responsável do TJRS.   

Conclusão

Podemos considerar alguns avanços em relação à garantia e a proteção dos direitos 

das crianças e dos direitos da mulher, ao longo dos últimos anos. Porém, precisamos nos 

atentar para um possível aparelhamento de instrumentos estatais e de políticas públicas, 

por setores conservadores e fundamentalistas religiosos do governo.   

Necessitamos nos atentar para uma possível substituição do direito a adoção e da 

entrega voluntaria, como uma política pública voltadas as camadas populares, em busca  

de uma “solução” para desigualdade social.   É importante o desenvolvimento de mais es-

tudos voltados a essa temática, além de mais engajamento político da sociedade civil e dos 

movimentos sociais, para ampliar a luta por direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.   

Ressaltamos a urgência desses debates e a urgência de se combater os revisionistas 

e negacionistas, que assustadoramente imperam no governo atual, com propostas e ações 

estruturadas e pautadas na defesa a dignidade humana e na defesa por direitos e liberdade.   
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RESUMO: Também as borboletas apresentam memória, capacidade que perpassa inclusive seu 
processo de metamorfose. Durante a fase de casulo, o corpo da lagarta se liquefaz e se reorganiza 
na forma de borboleta. Em alguma parte desse processo, algumas aprendizagens se mantêm. Sob 
a inspiração deste dado científico, esta pesquisa propõe discutir a questão da memória, da perda e 
da reestruturação da coleção de borboletas do Museu Nacional da UFRJ ao modo da antropologia 
da ciência. Em paralelo, retomo minha formação como bióloga para discutir o que é memória e 
como ela se forma nas borboletas. Em 2 de setembro de 2018, ocorreu o incêndio que levou toda 
a estrutura do Museu e a coleção desse inseto às ruínas. Trago aqui uma literatura compartilhada 
entre disciplinas, trabalhando os temas da afetação, do trauma e da memória. Não falo apenas do 
ambiente do laboratório e da história científica, mas da questão afetiva com a instituição. Desse 
modo, a partir do trabalho de campo e da descrição etnográfica das atividades do laboratório 
de taxidermia de borboletas e entrevistas com os cientistas a frente da coleção assim como dos 
dados experimentais com as próprias borboletas, discuto a questão da fragilidade do objeto de 
trabalho do cientista no âmbito da salvaguarda, o aspecto da perda e da reconstrução da coleção 
como importância para o que chamamos de preservação da pesquisa científica, a perspectiva da 
reestruturação da coleção, tendo a borboleta em interação com os cientistas como agente da re-
construção do Museu e da reflexão quanto à biologia da memória. 

PALAVRAS-CHAVE: Museu Nacional, coleção de borboletas, curadoria, memória, incêndio.

Introdução 

A presente pesquisa é fruto de um encontro de disciplinas. Venho dos laboratórios, 

do estudo da biologia e estou fazendo um aprofundamento de um tema que já trazia, mas 

em uma área diferente que é a antropologia da ciência. Aprendi desde o início do mestra-

do, na leitura de Malinowski, que sua viagem às ilhas Trobriandesas foi um marco para o 

movimento de sair do gabinete e evidenciava a importância do trabalho de campo. 

“É fácil citar muitas obras de grande reputação e cunho aparentemente científico, 

nas quais se fazem as mais amplas generalizações, sem que os autores nos revelem algo 

sobre as experiências concretas que os levaram às suas conclusões.” (Malinowski, 1976, 

pág.57) 
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Então o que gostaria de fazer seria sair do laboratório, mas não necessariamente 

sair do espaço, e sim da ótica do cientista. Vou pela primeira vez falar dos meus colegas 

de uma maneira que não cabe nos artigos de biologia. Descrevemos minuciosamente as 

condições dos experimentos, mas não se estranha, nem se discute as relações nesse lo-

cal. Existe também outro autor que preciso citar inicialmente, que é Bruno Latour e seu 

trabalho Vida de Laboratório. “A literatura sobre a ciência é gigantesca. Mas, tal como a 

teologia ou a apologética, no caso da religião, ela supõe que se considere a ciência como 

fato adquirido.” (pág.19). 

Meu cotidiano como bióloga consistia em alimentar lagartas, acompanhar suas fa-

ses de vida, pesar seus casulos e medir as asas dos indivíduos adultos. Inserida em uma 

pesquisa quantitativa que fazia a análise evolutiva da relação de duas espécies de borbole-

tas com suas respectivas plantas hospedeiras, o que fazia não me permitia falar das ideias 

“escondidas’’. É como se o laboratório também tivesse seus “bastidores’’, como descrito 

por Goffman em “A Representação do Eu na Vida Cotidiana’’, onde o cientista sai de seu 

papel descrito nos artigos científicos. O que quero dizer é que no dia a dia do laboratório 

também existiam pessoas e borboletas, além de cientistas e objetos de estudo. 

Agora parto para outro espaço, o Museu Nacional, que em 2018 passou por um 

desastre que suspendeu a rotina de pesquisa e de todos os atores envolvidos nesse espa-

ço, um incidente que chocou o mundo: um incêndio. O museu é um local que guarda as 

coisas, que as conserva, é o lugar dos únicos, das coisas nunca vistas, dos tesouros nunca 

possíveis de fazer de novo: por isso choca. Ainda mais sendo um museu de história natu-

ral, que preserva a biodiversidade. 

Eis que chego no Laboratório de pesquisas em Lepidoptera do Museu Nacional 

(LaPeL-MN) para fazer um trabalho antropológico. Preciso ter um objetivo, e o primeiro 

é fazer uma etnografia. Existem alguns olhares possíveis, algumas perguntas a se fazer. 

Uma delas é responder “o que é ser um pesquisador de lepidópteras nessa instituição”. É 

saber que você conta com uma equipe e quem é ela”. 
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Então essa pesquisa não vai ser uma caça aos culpados pelo incêndio, nem focar nas 

faltas, embora seja importante em algum momento apontar situações fora do ideal. O foco 

que quero contar a vocês é como se reestrutura uma coleção perdida, e mais, como a bor-

boleta faz parte da reestruturação do Museu. Nesse primeiro momento não trarei muitas 

respostas, mas um relato do que tenho acompanhado em campo e um pouco dessa história 

que cheguei para fazer parte. 

Resolvi firmar um vínculo como estagiária voluntária, visto que por conta da minha 

formação em Ciências Biológicas e anterior experiência no estudo de borboletas, observar 

não me bastava. Hoje me considero uma observadora participante. Dessa forma, participo 

de todas as atividades do laboratório, vou às coletas, monto as borboletas e mariposas e 

organizo as coleções. 

Descrição Etnográfica

O Espaço 

O LaPeL é um laboratório focado na taxidermia, ou seja, técnicas de preservação 

utilizadas para criação de coleções científicas e para fins de exposição. Nele trabalha Tha-

mara, professora-curadora-pesquisadora, Alexandre, o técnico de coleção, e 4 estagiários 

voluntários. Todos biólogos de formação, ou estudantes de biologia. Há mais de 10 anos 

não havia um curador para a coleção de borboletas. Após o incêndio, houve um concurso 

e em janeiro de 2021 iniciou-se o laboratório. Isso não quer dizer que antes não havia 

borboletas e mariposas na coleção, pelo contrário, tratava-se de uma das maiores coleções 

Neotropicais do mundo. Não sobrou nada delas, diferente das moscas ou das plantas que 

por sorte estavam em um prédio afastado do fogo. 

Alexandre, foi me apresentado por Thamara como um apaixonado por mariposas 

que por mais que não tenha sido contratado para cuidar apenas delas, traz um carinho 

maior por esses insetos. Ele está lá desde 1983, ou seja, por mais de 10 anos foi o único 

responsável pela coleção de Lepidoptera. Thamara contou durante a apresentação do la-
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boratório que idealmente o trabalho funcionaria da seguinte maneira: um curador dividiria 

as tarefas e conferiria a situação da coleção, um professor ajudaria na parte de classifica-

ção, o técnico manteria os cuidados de conservação, os estagiários auxiliam no que fosse 

necessário e a partir das coleções e orientados pelo professor fariam pesquisas. Contudo, 

mesmo com a recente contratação, aparentemente não é assim que funciona. 

Não havia um espaço físico dedicado ao estudo de Lepidoptera no Museu desde o 

último curador. Dessa forma, com a chegada de Thamara, o LaPeL se instalou em uma 

sala compartilhada. O Laboratório de Ornitologia abraçou as Dipteras, as Odonatas, as 

Cigarrinhas, os Besouros e as Lepidopteras. Assim como a coleção dos que sobreviveram 

e um espaço para as novas que estão em reconstrução. Esse espaço é provisório, pelo que 

Thamara me contou, o prédio dos bombeiros que fica perto da Quinta da Boa Vista foi 

cedido e está em obras para receber os “abrigados”. Por ora estão todos no mesmo espaço 

com armários cedidos e mesas lado a lado. Recentemente instalaram armários anti-fogo 

para as coleções. Os ar-condicionados e desumidificadores, essenciais para a preservação 

dos espécimes, estão aguardando instalação, mas foram comprados. Com a pandemia que 

estamos vivendo e o incêndio que redireciona as verbas para a reconstrução, a saga por 

investimentos continua para além da situação das Universidades Públicas. Toda semana 

vejo Thamara comprando mais material com seu salário ou preenchendo editais. “A ciên-

cia não pode parar”, diz ela. As casas dos cientistas viraram laboratórios, não que antes já 

não fossem. A sobrecarga de trabalho é imensa.

A Coleção 

O objetivo de uma coleção científica é reunir a biodiversidade da natureza. Ou seja, 

reunir representantes de todos os espécimes existentes. É um trabalho imerso na eterna 

incompletude e fadado a produzir “verdades parciais”, como bem disse José Reginaldo 

Gonçalves (1999) a partir de sua análise de James Clifford sobre as coleções. Inclusive, a 

partir do mesmo autor, é importante dizer que o ato de colecionar não é uma prática ape-
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nas do ocidente moderno, e sim uma categoria universal. Criar símbolos e significados é 

o primeiro ponto que levou aos Gabinetes de Curiosidades do séc XVII. 

A organização das coleções se dá pela classificação taxonômica que divide os seres 

vivos de acordo com sua genealogia e proximidade evolutiva, representação inserida no 

séc XIX como herança de Carl Linneaus e Charles Darwin. Essa classificação requer um 

processo de revisitação constante para as devidas atualizações e correções, visto que com 

os avanços tecnológicos, por exemplo análise de DNA, elas podem sofrer alterações. 

A coleção de Lepidoptera se divide em dois status: a didática, utilizada nas aulas e 

nas exposições e a científica que é usada para fins de pesquisa. Trazendo a oposição le-

vantada por José Reginaldo Gonçalves (1999) entre o visível e o invisível, grande parte 

da coleção não é exposta ao público. Para reconstruir a coleção é necessário que cheguem 

espécimes novos e isso é feito em saídas de campo. Nelas são coletadas borboletas e ma-

riposas que posteriormente são mortas (apertando o seu abdômen até fazer um estalo), 

montadas com alfinetes de alumínio para não enferrujar, secas, etiquetadas com 3 tipos de 

etiquetas (a primeira com os dados da coleta, data, local e quem coletou; a segunda com 

os dados de quem montou e a classificação e a terceira com os dados de tombamento do 

Museu) e guardadas em uma caixa entomológicas com naftalina e cânfora. Os espécimes 

também podem ser doados, contudo, nesse caso, a maioria das doações não pode fazer 

parte da coleção científica pois não seguiu o protocolo de preparação “correto”.

Contudo, mesmo em uma coleção preservada já fica a pergunta trazida pela profes-

sora Maria Isabel Londim do Museu de Zoologia da USP em uma palestra recente no II 

Colóquio de História Natural da UFPI : “Quanto tempo dura uma coleção?” 1 

O Trabalho 

Durante a montagem dos espécimes e organização da coleção de borboletas e mari-

posas, o manuseio precisa ser meticuloso. São insetos frágeis. Durante o campo, eu perdi 

patas de borboletas e mariposas durante a montagem, colei asas, quando possível, que 
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se soltaram dos espécimes durante a organização da coleção, tive que descartar algumas 

pois durante o trabalho, as destruí. Descrevendo dessa forma, parece que quero tratar a 

borboleta morta da coleção como objeto, mas sou bióloga, não posso negar esse impulso. 

Contudo, como descreveu Bruno Latour (1997) em sua etnografia em um laboratório de 

neurociência.”Ou os cientistas não iriam se reconhecer nesse estudo, ou eles não veriam 

interesse em expor todos esses detalhes não relacionados com a ciência” (Latour, 1997, 

pág. 34). 

Me sinto como cientista lutando contra o impulso do afeto e do reconhecimento 

do emaranhado multi-espécies trazido por Tim Ingold (2012) e Anna Tsing (2015) sob a 

justificativa: “é pela ciência”. Ao observar meus colegas de laboratório, percebo que eles 

também. Thamara uma vez estava vendo uma pequena mariposa na lupa e disse “Olha só, 

essa parece que está de pijaminha, que fofinha” e logo depois se corrigiu dizendo que era 

muito interessante observar as estruturas53 desses espécimes pequenos. 

Com isso, a metodologia para seguir essa pesquisa é a etnografia participante e 

entrevistas com agentes importantes para a compreensão do processo de reestruturação 

da coleção de borboletas do Museu Nacional e como a própria borboleta tem papel nessa 

reestruturação. Para discutir a borboleta como indivíduo também possuidor de memória, 

estou em processo de montagem de um laboratório em casa, inspirada pela Thamara e por 

outros professores que tive em minha vida acadêmica guiados pela demanda de trabalho 

ou pela demanda do animal durante os experimentos. Pretendo reproduzir um experimen-

to e Blackiston et all (2008), clássico para a entomologia, que a partir de estímulos positi-

vos e negativos testou a aprendizagem de mariposas e mostrou uma memória que perpassa 

a metamorfose mesmo após a reorganização de seu corpo no casulo. 

Para esse primeiro momento, escolhi falar sobre diferentes tipos de memória que 

tenho percebido durante o processo de campo e que gostaria de aprofundar mais para fren-

te. A memória da própria borboleta como indivíduo e agente na reconstrução do Museu. 

A memória da coleção inserida em uma rede de associações, como bem trouxe Latour 

5  ocorrido em 22 de novembro de 2021 disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=41yms-
JXEqog&t=9848s>
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(2012) e a memória do Museu como instituição em uma história de mais de 200 anos. Es-

sas duas últimas se alimentam, visto que é a coleção quem faz o Museu e é o Museu que 

permite a coleção. 

Memória

Memória Institucional 

A discussão de memória coletiva e individual, o esquecimento e o silêncio trazidos 

por Michael Pollak (1989) e Pierre Bourdieu (1996) são pertinentes para falar da memó-

ria institucional. O Museu Nacional, foi construído como um alicerce formador de uma 

memória nacional, no momento de construção de um Brasil independente, assim como 

muitos outros museus da época de formação de Estados Nações. Logo, esse espaço car-

rega um peso histórico que quando falamos de reconstrução mesmo após uma perda tão 

grande, estamos falando na verdade de uma continuidade de uma memória histórica e de 

uma identidade que é importante se manter. Não estamos falando de um incêndio como 

fruto de uma mudança de aspecto político ou econômico que requer uma reconstrução 

para criação de uma nova memória coletiva. Contudo, o que garante o reconhecimento e 

a real força de um museu pelo olhar da população e do mundo é sua função no espaço. O 

Museu Nacional não é só uma instituição de exposição, como um local de ensino e pesqui-

sa. Existem trocas de material entre as exposições itinerantes, a seleção do material que é 

exposto, o que é guardado e fica distante da memória coletiva de quem visita. Todas essas 

são questões que se relacionam com a memória da instituição e como ela é construída.

A curadoria é uma função que surge junto dos museus para garantir a conservação 

dos espécimes ou materiais guardados e montagem de exposições. Dentro de um espaço 

relacionado à universidade com tantos atores: professores, curadores, técnicos, alunos, 

estagiários, funcionários do almoxarifado, da limpeza, visitantes, marceneiros... Existem 

muitas memórias individuais diferentes. Falando sobre o incêndio, essas memórias vêm 

à tona ainda mais e entram em conflito e contradição. Para alguns, o fogo foi um trauma, 
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para outros foi o fruto do seu trabalho em chamas, para outros foi uma memória de infân-

cia, para outros a incerteza de um possível trabalho. De acordo com o contexto social, as 

memórias individuais são diferentes. Assim como, dependendo dos micro-espaços dentro 

do próprio Museu, não foram todas as coleções que se perderam por completo no incêndio 

e isso muda a visão de alguns sobre o ocorrido. 

Contudo, hoje em trabalho de campo, percebo que a consciência coletiva gira em 

torno da frase “O Museu Vive”, apesar do espaço ainda sofrer com questões de verba, de 

falta de profissionais contratados e em uma situação, em alguns aspectos, semelhante à de 

antes do incêndio. O que está diretamente relacionado com a memória oficial que se quer 

criar. O discurso da sua história com o Museu deixou claro o que Bourdieu (1996) trouxe 

sobre a individualidade no relato, como se fosse um nome próprio ou uma identidade, a 

história quer criar no relato. 

Acredito que ao iniciar as entrevistas será possível perceber melhor as contradições 

do relato pessoal na prática. Ao ouvir os discursos de cada um, os conflitos com a memó-

ria ficarão mais evidentes, assim como a real memória coletiva recriada com o incêndio. 

O relato sobre o incêndio do museu dele foi sobre seu material que pegou fogo junto dos 

espécimes, ele pareceu triste, mas disse logo depois “pelo menos essa parte eu posso cons-

truir novamente”. 

Memória da Coleção 

Agora falando da memória da coleção, ela guarda a história de uma natureza que, 

em parte, não existe mais. O valor da coleção é dado pelo número de espécimes únicos 

representantes no mundo. O Museu Nacional tinha muitos deles, que foram apagados pelo 

fogo. Talvez ainda existam registros através de estudos descritivos, contudo, a possibilida-

de de um novo estudo foi perdido. 

O papel da descrição coloca em questão o existir. Dentro de uma coleção, cada espé-

cime é etiquetado com o local onde foi coletado, a data, quem coletou, o número de tombo 

(para a organização do próprio museu) e a classificação. Não se trata de características 
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que permitam saber os hábitos de alimentação nem de comportamento. Essas informações 

ficam como sugestão para que outros pesquisadores consigam, se possível. Mas antes de 

saber seus detalhes de vida, a espécie já ganha um nome. Existem inclusive casos de es-

pécies que foram descobertas e classificadas dentro da própria coleção. Nesse aspecto há 

não só a memória, mas a criação de um conhecimento, que é um tipo de memória também. 

Existem dois grupos hierárquicos de coleção: a científica, que é tocada apenas por 

cientistas em pesquisa e a didática, que é classificada desse modo por não ter sido devi-

damente montada a partir dos protocolos científicos em muitos casos e com pedaços fal-

tantes, sem patas, com rasgos nas asas, etc. Essa coleção tem o intuito de aprendizagem 

ou exposição e é ela quem forma a memória coletiva de quem visita o museu, pois é uma 

parte dela que é vista. Questiono nesse aspecto se existiria uma memória científica dife-

rente da ideia de conservação. Disse anteriormente que a memória da coleção está atrelada 

à do Museu Nacional, gostaria de enfatizar esse ponto sob o olhar da coleção como um 

sujeito-e-objeto de trabalho do curador e criador de memória afetiva. O processo de cura-

doria é muito minucioso e requer tantos retornos ao material observado e tantas etapas que 

formam uma rede ampla de relações. 

Memória da Borboleta 

De outra forma, mas seguindo a mesma linha de pensamento, a borboleta como 

indivíduo também é um sujeito-e-objeto. A borboleta em si, viva, voando, apresenta capa-

cidade de aprendizagem, o que para a biologia, é sinônimo de memória. Ela consegue, a 

partir de estímulos positivos e negativos, aprender a preferir uma planta diferente da que 

ela preferiria de forma inata, e essa aprendizagem perpassa o processo de metamorfose. 

Esse dado científico trazido por Blackiston et al (2008) é um ponto de partida para discu-

tir as sociabilidades mais que humanas e que carece de um olhar sobre o tema que vê as 

borboletas, e outros animais, assim como nós, como sujeitos. Ao realizar um experimento 

de memória em borboletas é necessário acompanhar todo o processo de vida, desde la-

garta até a emergência de um indivíduo adulto. O tempo para essas mudanças de fase de 
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vida depende da temperatura, da umidade, da qualidade da alimentação e da espécie. É 

impossível ter total controle desses fatores, eles são indomáveis, como diria Anna Tsing 

(2015). Ou seja, um cientista precisa estar acompanhando todo dia o desenvolvimento dos 

estágios de vida do animal, precisa alimentar as lagartas todo dia com folhas frescas, seja 

Natal, Ano Novo, ou Carnaval (inclusive, falando de Brasil, é exatamente nessa época de 

verão que consiste nessas datas festivas que mais temos borboletas). A vida da borboleta 

rege o trabalho. Mas não só isso, é possível ver a borboleta depois de manipulada como 

uma “besta feral”, ideia trazida por Anna Tsing (2021), contudo no sentido inverso, ao in-

vés do animal ser transformado a partir da relação com o homem em um agente destruidor, 

ao ser inserida na coleção, ela ganha o poder de reconstruí-la. 

Com isso, gostaria de concluir dizendo que é um desafio trabalhar um tema que abre 

tantas possibilidades de discussão. A antropologia da ciência e o campo das sociabilidades 

mais que humanas exigem uma reformulação do pensamento que acredito necessária para 

a ideia dos humanos e animais como co construtores do social, não que considere algo 

fácil, no entanto, Latour em “Reagregando o Social” (2012) diz que essa questão está na 

origem das Ciências Sociais, é importante retorná-las para permitir novas associações e 

percepções do espaço. Se estamos em um emaranhado constante, “O simples bater de asas 

de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas”. Essa frase trata-se de 

uma metáfora trazida pelo físico Edward Lorenz (1996) baseada na Teoria do Caos, onde 

pequenas alterações podem ocasionar fenômenos maiores.

Referência bibliográfica 

Blackiston, D. J., Silva Casey, E. and Weiss, M. R. Retention of memory 646 through 
metamorphosis: can a moth remember what it learned as a caterpillar? PLoS ONE 
3, 647 e1736. 2008.

BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In: Ferreira, Marieta (org.). Usos e abusos 
da história oral. Rio de janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996, pp. 183-191. 

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. São Paulo: Petrópolis. 
Tradução de Maria Célia Santos Raposo, 1989. 



54 55

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Coleções, museus e teorias antropológicas: refle-
xões sobre conhecimento etnográfico e visualidade. Cadernos de Antropologia e Ima-
gem, Rio de Janeiro: Uerj, n. 8, p. 21-34, 1999. 

INGOLD, Tim. Quando a formiga se encontra com a aranha: teoria social para artrópodes. 
In: Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 24-44, jan./jun., 2012 

LATOUR, Bruno; WOOLGAR, S. A Vida de Laboratório: a produção dos fatos cien-
tíficos. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1997. 

LATOUR, Bruno. Como Retomar a tarefa de Descobrir Associações. Reagregando o 
social: uma introdução à teoria do ator-rede. Salvador: EDUFBA-EDUSC, 2012. 

LORENZ, E.N. A essência do caos. Brasília: Editora UnB, 1996 

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: Um relato do em-
preendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné melanesia. 
São Paulo: Abril Cultural, 1976.

POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janei-
ro, vol. 2, n.3, p. 3-15, 1989

TSING, Anna. Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras. Ilha - Re-
vista de Antropologia, v. 17(1), p. 177-201, 2015. 

TSING, Anna. O Antropoceno mais que humano. Ilha: Revista de Antropologia, Floria-
nópolis, v. 23, n. 1, p. 176-191, 2021. 

VIVEIROS de CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 
ameríndio. 1996. 



56

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

CAPÍTULO 5

OLHA O MATE!  
A TRADIÇÃO 

CARIOCA COMO 
PATRIMÔNIO

Jacqueline Lobo de Mesquita 
Patrícia Serrão

10.48209/978-65-89949-94-5



56 57

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

RESUMO: Declarados Patrimônio Cultural Carioca desde 2012, os vendedores ambulantes que 

vendem Mate, Limonada e Biscoito de Polvilho nas praias cariocas, destacam-se nas areias pelos 

galões que carregam nas costas.  O decreto n° 35179 de 02 de março de 2012, tornou a atividade 

como patrimônio, mas não os produtos, que são reconhecidos pelos cariocas como “a cara do 

rio”.  Talvez o que a prefeitura tenha querido tombar seja a experiência de beber mate e comer 

biscoito de polvilho na areia da praia, contemplando o mar.  O biscoito Globo e o mate de galão 

com direito a “chorinho” são bastante tradicionais, mas no Brasil ainda há uma relutância em 

patrimonializar a gastronomia. No município do Rio de Janeiro os bens tombados incluem de 

bares e restaurantes tradicionais à torcidas e times de futebol, passando por músicas e procissões, 

mas não contempla especificamente nenhum bem gastronômico.  O objetivo deste artigo é dis-

cutir os limites e possibilidades da patrimonialização e as dificuldades que ocorrem quando os 

patrimônios culturais são gastronômicos.  A metodologia utilizada será a revisão bibliográfica, 

iconográfica e documental, complementada por entrevistas.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Mate e Biscoito Globo; Cariocas

Introdução

Sábado, nove horas da manhã, os termômetros cariocas aferem 30° graus, prote-
tor solar na bolsa, canga, um óculos protegendo dos raios solares, o infinito azul 
a frente, ao fundo, caminhando pela areia, tomada de cores, pessoas, barracas e 
cadeiras, aparece ele, em tons de laranja, carregando dois galões, em alto e bom 
som dizendo “OLHA O MATTE”.   (Diário de Campo, Jacqueline Lobo, realiza-
do no ano de 2019).

Ir à praia e consumir o “famoso” mate com limão comendo um biscoito globo, é 

certamente parte de um roteiro não oficial da cidade do Rio de Janeiro e podem ser ob-

servados como frutos de constructos sociais. A cidade do Rio de Janeiro é mundialmente 

conhecida  por seus patrimônios arquitetônicos e naturais, assim como  o  Cristo Redentor,  

bondinho do Pão de Açúcar e praias. Do mesmo modo ganhou fama o carnaval, o samba 

e a bossa nova dentre tantos outros itens que fazem da paisagem carioca um cartão pos-

tal composto de sons, cores e afetos. Portanto, tem um papel fundamental na construção 
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imagética sobre ser brasileiro e principalmente carioca. Segundo Gontijo (in Goldenberg, 

2007) era aqui o espaço em que se criavam os aspectos da “essência” da “brasilidade” 

(Porto, 2017).  Ou seja, de uma maneira indireta, a cidade que já foi capital do país carrega 

um importante aspecto sobre o que se exporta referente a cultura e identidade.

Patrimônio Cultural

Neste artigo pretendemos discorrer sobre um dos patrimônios afetivos da cidade do 

Rio de Janeiro que tornou-se também legalmente um patrimônio cultural em 2012 e diz 

muito sobre a cultura carioca, um hábito que de tão comum tornou-se tradição, comer um 

biscoito globo e tomar um mate.

Para tal, é preciso refletir, ainda que brevemente, a despeito do Patrimônio Cultu-

ral, uma vez que sua definição pode ocorrer a partir de diferentes frentes como mostra o 

Art. 216 da constituição brasileira promulgada em 1988. O intuito é preservar os bens de 

natureza material e imaterial que dizem respeito à identidade, à ação e principalmente à 

memória.  Preservação, dirá Antônio Arantes (2006), é uma prática simbólica e implica na 

construção social de cada sociedade. E justamente por ser o patrimônio parte integrante 

da memória de cada sociedade, é também uma representação a despeito dos acordos sobre 

quais itens devem ou podem receber tais títulos. Afinal, quem determina o que cada grupo 

social considera importante? Dirá Arantes (2006) que essa negociação quase sempre é 

permeada por conflitos e necessita de um corpo técnico especializado (arquitetos, urba-

nistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, turismólogos, entre outros). Por fim, nos 

lembra o autor que a negociação em torno dos itens que serão considerados patrimônios 

passam por um crivo e exercício de poder (FOUCAULT, 2013), uma vez que depende da 

chancela do estado para postular os bens de natureza material ou imaterial.

Percebe-se com o tempo que a interação do homem na cidade produz e afeta a 

paisagem, afinal é a cidade uma das principais demonstrações sociais. A construção das 
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ruas dita os caminhos por onde se urbanizou o espaço. As formas e arquiteturas impressas 

entre muros e calçadas são os reflexos do passado no presente. A cidade, já dizia Castells 

(1974) e Lefebvre (1999), é muito mais que cimento, concreto e edificações. Neste sen-

tido a cidade reflete práticas sociais e dinamismos, em que as competições e conflitos, 

comuns ao jogo da urbanidade, se fazem presentes. Ocorre que de tempos em tempos as 

peças se modificam, bem como as regras sociais, já diria Geertz   que a cultura “é uma teia 

de significados que o próprio homem teceu” (GEERTZ, 2008, p.15), portanto não existe 

uma linearidade. O que permanece, ainda que se modificando, são as funções simbólicas 

atribuídas aos itens selecionados que carregam em si, histórias, funções simbólicas e ex-

portam identidade. 

Tal identidade, dirá Roberto Cardoso de Oliveira (2000), é sempre um jogo de ne-

gociações, afinal, qual o significado de ser brasileiro quando se está no exterior, ou de 

ser carioca quando se está em São Paulo? Identidade, identificar-se e ser identificado vai 

muito além de nascer em determinado território, dirá Barth (2000) que ela (a identidade) é 

acionada.  Ao tratarmos dos usos do alimento para refletir sobre a identidade de um deter-

minado grupo, estamos falando de um dos diversos elementos identitários que envolvem 

determinado grupo. Zuin & Zuin (2009) falam dos alimentos tradicionais e da dificuldade 

de defini-los por conta da sua relação com a memória afetiva dos indivíduos, sua relação 

com a origem geográfica e tradição. Afirmam que “Diante disso, o alimento produzido e 

consumido em uma dada região passou a ser mais um atributo de diferenciação entre as 

inúmeras culturas, tornando costumes gastronômicos e os alimentos sinais de identifi-

cação de cada população” (ZUIN & ZUIN, 2009, p. 49). Os autores explicam que esses 

alimentos se tornam importantes por serem frutos e referências da história, tradição e da 

cultura.

Esse seria o caso do consumo de mate e biscoito “O Globo” nas praias do Rio de 

Janeiro. Um hábito desenvolvido pelo carioca, ir à praia e consumir os dois produtos de 



60

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

forma conjunta, criando assim uma tradição carioca praiana com a qual outros cariocas 

se identificam, porém não compreensível para habitantes de outras regiões do país. Sobre 

essa identidade carioca, Antônio Houaiss, publicou em 1985 um artigo intitulado “sobre 

a carioquidade” e diz que carioquidade ou carioquicidade, é antes de tudo um sentimen-

to “como qualquer fato cultural, ser carioca é ser unidade de diversidades” (HOUAISS, 

2011, p.100).  Ainda segundo o mesmo autor, a depender da faixa etária e temporal, tal 

identidade pode ter um significado divergente. Cardoso de Oliveira (2000), de maneira 

semelhante ao que Houaiss afirma, observa que muito embora todos se apresentem como 

brasileiros, diversas são as micro identidades que compõem estes descaminhos, como as 

bonecas russas em que cada uma revela outra menor, encontramos identidades nacionais, 

regionais, locais e observamos que o morador da cidade do Rio de Janeiro é carioca, mas 

também pode se apresentar em referência a um bairro ou região como “tijucano” ou “su-

burbano”.

O caso é que os cariocas sentimos (ou supomos sentir) que algo nos “une” em 
face dos outros. Mas é algo tão estranho que, em lugar de sentirmos nossa cario-
quidade, sentimos primeiro a nossa vila-isabelidade ou vila-isabelensidade, nos-
sa tijucanidade, nossa grajuensidade, gaveensidade(...), em suma nossa...cidade. 
(...), Mas o que há de comum nessas diversidades que, juntas, fazem a carioqui-
dade? (Houaiss, 2011, p. 100).

Segundo o decreto Rio n° 39797 de 1° de março de 2015, a condição carioca ou 

carioquice é um bem imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Considerou-se que a condição 

carioca é um estado mental, espiritual, corpóreo, gestual e linguístico, antes de ser ape-

nas o gentílico dos que nascem no município do Rio de Janeiro permitindo que qualquer 

pessoa possa se converter em carioca quando assim desejar. Conectando-se, portanto, ao 

proposto por Houaiss em 2011.



60 61

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

O biscoito Globo e o Matte - identidades cariocas

É de conhecimento geral dos brasileiros que cada região do país tem seus próprios 

símbolos e patrimônios culturais declarados, o que nem sempre se sabe é como estes se 

tornaram patrimônios. Os valores culturais em torno dos alimentos são condicionantes na 

composição da identidade destas regiões, e, portanto, são fundamentais para compreender 

as construções culturais.

O que leva um adulto que pode fazer escolhas alimentares, comer um alimento em 

detrimento de outro é o resultado do processo socializador pelo qual este passou, mas é 

necessário não esquecer que, como destaca DaMatta (2012, p.3), “nem tudo que alimenta 

é sempre bom ou socialmente aceitável’’. Do mesmo modo “nem tudo que é alimento é 

comida”

Biscoito Globo

O biscoito de Polvilho que mais tarde deu origem ao nome da marca “O globo” 

surgiu na verdade em solo paulista, no bairro do Ipiranga em 1953, receita dos irmãos, 

Milton, Jaime e João Fernandes Ponce. Segundo Porto (2017) a história por trás da rosqui-

nha de polvilho mais famosa no Rio de Janeiro tem muito a ver com os “anos dourados”. 

O biscoito a princípio surgiu sob o nome de “biscoitos Felippe” e alcançava em média 

cinquenta quilos por dia. O marketing acontecia principalmente através de ambulantes 

que comercializavam o produto por grandes quilometragens na cidade.  No ano de 1955 

aconteceria no Rio de Janeiro o 36° Congresso Eucarístico Internacional, promovido pela 

Igreja Católica (BRITO, 2019).

 O evento duraria uma semana e seria realizado no Aterro do Flamengo, com a 
presença do presidente em exercício Café Filho. Entre os destaques da progra-
mação, estavam a imagem de Nossa Senhora de Fátima, trazida de Portugal, e 
uma mensagem transmitida, via rádio, pelo Pio XII (BRITO Biscoito Globo. 
Histórias de Botafogo. 2019, pp.73)
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Ao perceberem uma oportunidade de potenciais clientes neste evento, Milton Ponce 

e seus irmãos partiram para o Rio de Janeiro, com cinco ambulantes para vender os bis-

coitos. O planejado para os cinco dias do evento se esgotou nos dois primeiros e foi ali na 

cidade carioca que o espanhol percebeu um potencial espaço para seu biscoito. Segundo 

Ana Beatriz Manier (2017) ao iniciarem as vendas pela cidade do Rio de Janeiro, o bis-

coito foi ganhando mais admiradores, e era possível encontrar degustadores pelas areias 

cariocas bem como nos campos de futebol. Os irmãos se estabeleceram na cidade, e cada 

dia mais o biscoito se popularizou, o fato de ser um produto leve e saudável, uma vez que 

na receita vai apenas polvilho, gordura, leite e ovos, fez com que caísse no gosto dos ca-

riocas. Era vendido na padaria Globo, localizada no bairro de Botafogo. 

O Biscoito logo ganhou o gosto do carioca e era vendido na praia e no maracanã 

pelos mesmos vendedores do Matte Leão. Os pacotes leves e coloridos de acordo com o 

sabor, doce (amarelo e vermelho) e salgado (amarelo e verde) foram pensados desta ma-

neira para facilitar a visualização durante a venda. Formavam assim um pacote completo, 

com comida e bebida para o consumidor carioca nos seus momentos de lazer. Entretanto, 

faltava ainda tornar o biscoito de polvilho uma “marca”, ou seja, que para além do seu 

sabor o nome atribuído caísse também no gosto dos cariocas. Quando saiu de São Paulo, o 

biscoito era conhecido por “Biscoito Felippe”. A primeira tentativa de mudança de nome 

foi para “Biscoitos Copacabana”, ocorre que uma empresa em Petrópolis já era detento-

ra dos direitos sobre o nome. A padaria localizada em Botafogo onde os biscoitos eram 

fabricados tinha o nome fantasia de “Padaria Globo” e foi em homenagem a esta que os 

biscoitos se tornaram “Biscoito Globo” deixando de ser conhecidos como os biscoitos 

paulistas e por fim se tornando o biscoito carioca. 
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Imagem 1. Biscoito Globo doce e salgado

Fonte. Veja Rio6. 

Uma reportagem publicada em 2017 pelo jornal New York Times criticou o biscoito 

que foi chamado de “sem gosto” pelo jornalista David Segal. “Coloque um em sua boca e 

será como se seus dentes estivessem em uma festa para a qual sua língua não foi convida-

da”, escreveu o repórter do jornal americano (GUIMARÃES, 2020). 

Isso foi o suficiente para causar uma revolta dos cariocas que consideram o biscoito 

como um ícone da cidade. Foi lançada a #SomosTodosBiscoitoGlobo e os cariocas, de 

nascimento e de espírito, correram as redes sociais para defender o petisco.

6  Disponível em: https://vejario.abril.com.br/beira-mar/coronavirus-biscoito-globo-fecha-fabrica/
amp/?__twitter_impression=true
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Imagem  2. Brasileiros reagem nas redes sociais à crítica do jornalista do NYT sobre o 
biscoito Globo.

Fonte site G1 de notícias7. 

Em 2020 com as medidas de isolamento adotadas por conta da pandemia de Co-

vid-19 como o fechamento das praias e a realização das partidas de futebol sem público 

nos estádios, a fábrica de biscoitos Globo viveu sua maior crise de sua história. (Guima-

rães, 2020). Após o anúncio do fechamento da fábrica, foram socorridos por um parceiro 

improvável: a cervejaria Ambev. 

Não só de mate vive o biscoito Globo, outra dupla muito comum nas praias cariocas 

é o biscoito acompanhado de cerveja. Tanto o mate, quanto a cerveja são o que a economia 

chama de “bem complementar”, ou seja, o aumento de consumo de um leva ao aumento 

7  Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/cariocas-rea-
gem-critica-do-new-york-times-sobre-biscoito-globo.html
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de consumo de outro. Então socorrer o parceiro nesse momento seria também uma estra-

tégia de sobrevivência para os próximos verões. 

Os combos biscoito+cerveja são a embalagem de uma estratégia corporativa que 
pressupõe criar ou reforçar o hábito de que cada mordida no biscoito estimule a 
vontade de tomar um gole de cerveja ou vice-versa.” (BRAFMAN, 2020).

Além disso, a iniciativa da Ambev serve também para fortalecer a própria imagem 

da marca, afinal está ajudando a manter a existência de um dos “ícones” do Rio de Janeiro. 

Além de gerar marketing positivo e ajudar na manutenção de empregos e da renda dos 

vendedores, que muitas vezes também são responsáveis pela distribuição do seu produto.

Olha o matte!

O Matte Leão, apesar de ser facilmente identificado como um produto carioca, é 

na verdade Curitibano. A empresa foi fundada em 1901 por Agostinho Ermelino de Leão 

Júnior e em 2007, a empresa foi vendida para Coca-Cola Brasil e, em 2012, após a con-

clusão do processo de incorporação, ganhou o nome oficial de Leão Alimentos e Bebidas.

Os vendedores de Matte utilizam um uniforme típico laranja facilmente identifi-

cável. Esse uniforme era dado pela empresa Matte Leão com a compra de três caixas 

contendo copos do produto. Com a venda para a Coca-Cola a distribuição do uniforme 

cessou. Porém, o uniforme já estava tão fortemente associado no imaginário carioca que 

os vendedores passaram a fabricá-los eles mesmos para continuar a venda.

A Coca-Cola faz questão de dizer que não está relacionada de forma alguma com 

autônomos que comercializam o seu produto. “Os vendedores ambulantes de mate exer-

cem suas atividades de maneira totalmente independente. Eles trabalham de forma autô-

noma, sem qualquer vínculo com a marca Leão. Não temos conhecimento sobre qual a 

procedência do produto (o mate em galão) ou a maneira como é preparado”. (MENDON-

ÇA, 2018).
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Do lançamento do produto em 1901 até a forma atual de consumo levou um tempo. 

Em função do calor da cidade do Rio de Janeiro, o produto passou a ser consumido de 

forma diferente do que na região Sul, onde foi lançado.  Na década de 1950 os cariocas 

começaram consumir o “matte” gelado, sendo vendido principalmente nas praias e no 

Maracanã.  Coincidentemente, foi nessa época que o biscoito Globo aterrizou nas areias 

cariocas e passou a ser vendido pelos mesmos vendedores.

A venda do Mate na praia foi proibida em 2009 por “problemas sanitários”, a ale-

gação era que não seria possível a vigilância sanitária fiscalizar e garantir a qualidade do 

produto. Os cariocas se indignaram contra o fato e criaram um abaixo-assinado exigindo a 

volta dos vendedores. Eduardo Paes, então prefeito, voltou atrás com a proibição e anun-

ciou na ocasião que iria indicar o Matte  para ser transformado em patrimônio do Rio de 

Janeiro. Em 2012 omate das praias do Rio foi declarado oficialmente Patrimônio Cultural 

e Imaterial da cidade (MENDONÇA, 2018).

A forma de consumo do Matte não parou no tempo e a bebida continua em cons-

tante evolução. Em 2019 lançaram uma linha de chás para preparo em água gelada, o que 

possibilitou combinar o produto com bebida alcoólica e possibilidade de entrada em no-

vos ambientes, como bares e boates da noite carioca.

Podemos pensar o consumo de mate e biscoito Globo como sendo o que Eric Hobs-

bawm fala de “tradições inventadas’’. Se inventar tradições é criar rituais e regras que bus-

quem traçar uma continuidade com o passado, criando uma memória que funciona como 

um estoque de lembranças.  Esse “passado histórico no qual a nova tradição é inserida não 

precisa ser remoto, perdido nas brumas do tempo.” (HOBSBAWM, 1997, p. 9 e 10). 

Projeto de lei dos ambulantes

Se o que define uma identidade é este jogo duplo no qual nos identificamos e somos 

identificados, podemos pensar o biscoito globo e o mate como parte importante neste pro-

cesso. A título de exemplo tem-se no interior do DECRETO Nº 35179 DE 2 DE MARÇO 

DE 2012, um dos elementos que compõem a tradição carioca e geralmente pode ser en-

contrado no espaço da praia “local democratico de interação social”: são os vendedores de 
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biscoito Globo e chá mate bens imateriais da cidade carioca. “Fica declarado Patrimônio 

Cultural Carioca a atividade de vendedor ambulante de mate, limonada e biscoito de pol-

vilho nas praias cariocas”

Imagem 3. Decreto que declara vendedor de mate e biscoito globo patrimônio carioca.

Fonte. Leis Municipais do Rio de Janeiro8.

8  Disponível em:  https://bit.ly/3qadj2L.

https://bit.ly/3qadj2L


68

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

A experiência de comer o biscoito Globo, ou o Matte, ou comprar com ambulantes 

na praia quando isolados não formam parte desta identidade carioca. É necessário o espa-

ço, o local e principalmente que ambos estejam conectados para convergir nessa experiên-

cia formadora da identidade “carioca”. Pois como disse Houaiss e o próprio decreto sobre 

carioquice, neste momento compartilha-se do ethos carioca.

Conclusão

Se o que é considerado como patrimônio pressupõe um compartilhamento da iden-

tidade cultural e valores de determinada região e se os alimentos são, conforme demons-

trado anteriormente, um dos diversos códigos em que cada sociedade pode se manifestar, 

questionamos o que exatamente traduz o que é tradicional e o que pode ser considerado 

patrimônio. Afinal comidas são tradicionais pelo que se compartilha ou são tradicionais 

apenas pelo seu modo de produção? Patrimônio é somente aquilo que um determinado 

grupo determina ser? 

Se um determinado prato, ou alimento se insere nos roteiros de turismo, como o 

acarajé ou o queijo minas e o próprio biscoito Globo, por que este último não foi ainda 

considerado um patrimônio? 

Procuramos demonstrar que este biscoito faz parte da cultura carioca bem como dos 

roteiros da cidade, ademais foi um dos pontos chaves para tornar o ofício do vendedor de 

mate um patrimônio carioca, uma vez que Matte Leão gelado na praia e biscoito globo 

são indissociáveis. Intentamos ainda ressaltar que durante a pandemia do Covid-19 foi 

possível perceber através das redes sociais uma movimentação no sentido de colaborar 

com os vendedores de Matte (vaquinhas virtuais, levantamento de vendedores, delivery 

da bebida) e principalmente de empresas que fizeram parcerias para que a fábrica dos bis-

coitos Globo não fechasse durante este momento crítico de saúde no Brasil e no mundo. 

A cidade do Rio de Janeiro tem seu habitus particular e que está em constante mu-

tação.  Neste sentido, caminhar pela cidade e compreender estes espaços como um visi-
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tante ou mesmo um novo morador é descobrir aos poucos essa identidade que é fixa, mas 

sempre mutável. Ou seja, permanece com pequenas mudanças, como o biscoito globo e 

o matte durante a pandemia e o desejo dos cariocas de se reunirem de novo a eles, afinal 

fazem parte do que é considerado a “alma” do Rio. Esperamos com esse artigo, por fim, 

ter demonstrado aspectos pertinentes a tríade Matte, Biscoito Globo e identidade carioca.
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RESUMO: A entrada de venezuelanos no Brasil tem seu início em 2015. Sua expressividade, 
porém, passa a ser percebida com o rápido aumento do número de entradas. Dentre estes , estão 
também as etnias indígenas venezuelanas, das quais 65% são da etnia Warao, uma das etnias 
mais antigas da Venezuela, sendo até mesmo citada em registros pré-hispânicos. A vinda destes 
venezuelanos para o Brasil foi também afetada pela COVID-19, a qual influenciou diretamente 
na dinâmica migratória destes. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo, observar a 
vivência de uma família Warao que vive em Tinguá – Nova Iguaçu (RJ) e perceber como se or-
ganizam, além de saber como se deu seu deslocamento da Venezuela até o Rio de Janeiro. Como 
metodologia, foi utilizada revisão bibliográfica, entrevistas e observação participante, possibi-
litando a percepção de como tem se dado a integração e socialização deste grupo na sociedade 
brasileira e principalmente, os problemas que envolvem este processo. Este trabalho faz parte 
de uma pesquisa ainda em fase inicial, portanto muitos aspectos ainda não foram aprofundados.

Introdução

O Brasil tem recebido, desde 2015, uma onda migratória de venezuelanos que, a 

princípio, passou despercebida, em função do número de imigrantes (que à época ainda 

era pouco) e também do local de entrada (Roraima), o qual não recebe tanta atenção do 

Governo Federal (HEBENBROCK, 2018). Entretanto, não demorou muito para que sua 

presença recebesse atenção, devido ao rápido aumento donúmero de migrantes ao longo 

destes anos. “O fluxo de venezuelanos e venezuelanas é o maior êxodo da história recente 

da América Latina e a ONU estima que mais de 4,7 milhões de pessoas já deixaram seu 

país de origem.” (ACNUR, 2020). 

Em 2019, o Brasil passou a conceder a venezuelanos e venezuelanas ostatus de re-

fugiados, por meio do procedimento facilitado de prima facie. “Cerca de 21 mil venezue-

lanos vivendo no país se beneficiaram da decisão tomada (...) pelo Comitê Nacional de 

Refugiados (CONARE)” (ACNUR, 2020). Tal condição só é possível, porque o CONA-

RE (Comitê Nacional para os Refugiados) reconheceu que a situação dos venezuelanos é 

de grave e generalizada violação de Direitos Humanos, como consta na Lei de Migração 
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(BRASIL, 2017). “Até o momento, mais de 37 mil venezuelanas e venezuelanos foram 

reconhecidos no Brasil, tornando-se o país com o maior número de refugiados venezuela-

nos reconhecidos na América Latina” (ACNUR, 2020).

Dentre estes venezuelanos, “cerca de cinco milsão indígenas pertencentes as et-

nias Warao, Pemon, Enepa, Karina e Wayuu, (...). Os Warao representam 65% desse                          

contingente de indígenas deslocados.” (ACNUR, 2020). A etnia Warao é uma das mais 

antigas e numerosas da Venezuela, tem uma organização social e comunitária própria e 

sua história foi profundamente afetada pelas dinâmicas governamentais ao longo de dois 

séculos. O objetivo deste trabalho é, então, verificar como se dá a dinâmica de integração 

e socialização de uma família de venezuelanos, Warao, aqui no Brasil, especificamente 

em Tinguá. A metodologia utilizada consistirá em observação participante e entrevistas9.

A COVID-19 e uma nova mudança na dinâmica migratória 
do Brasil

Em 2020, o mundo se viu às voltas com o aparecimento de uma nova versão do ví-

rus Sars-Cov, o novo coronavírus, o qual transmite a COVID-19, um vírus que se propaga 

com extrema facilidade e possui um alto índice de contaminação. Em poucos meses, este 

vírus se espalhou por todo o mundo. A tensão em torno do ainda desconhecido, a falta 

de imunizantes e a possibilidade de se contaminar apenas por estar próximo de alguém 

infectado fizeram com que o distanciamento social fosse crucial, para o combate a este 

vírus. Juntamente ao distanciamento surge a desconfiança, pois se não se sabe de onde 

uma pessoa veio e quais os seus hábitos, ela pode representar um perigo, uma ameaça. 

Tal pensamento não demorou muito a atravessar o caminho de pessoas refugiadas e mi-

grantes e somado a ele, medidas que restringiam o deslocamento, dificultavam a inserção 

e integração na sociedade de acolhida e consequentemente, tornavam tais pessoas mais  

vulneráveis a COVID-19.

9  Todos os nomes utilizados são pseudônimos, com o intuito de preservar a identidade dos envolvidos.
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Uma destas medidas, por exemplo, foi a Portaria nº 478, de 14 de outubro de 2020, 

a qual restringe, por um período de trinta dias, a entrada de estrangeiros por motivos de 

proteção sanitária, ou seja, retoma uma ideia antiga de que a pessoa migrante é um ve-

tor de doenças e uma ameaça a estabilidade da nação. Na verdade, esta ideia, é acessada 

sempre que um país ache necessário restringir a entrada de determinadas nacionalidades, 

sem que isto tenha um cunho “não-humanitário”. Segundo Svetlana Ruseishvili (2020), a 

noção  de que o “o vírus viaja”, depende da existência de um condutor e é este fator que 

acelera a tomada de decisão pelo fechamento de fronteiras que, somada a medidas  restri-

tivas e à insegurança pessoal em relação à um vírus desconhecido, fizeram então  com que 

os números de entrada e saída do Brasil diminuíssem bruscamente. 

Segundo os dados do Sistema de Tráfego Internacional (STI)  disponíveis desde 
2010, observa-se que a queda ocorrida nos movimentos (entradas e  saídas) nas 
fronteiras brasileiras a partir de março de 2020 não tem precedentes na série  his-
tórica. A título de ilustração, o volume médio mensal de movimentos no ano de 
2019  era de quase 2,5 milhões, enquanto, nos meses de abril e maio de 2020, esse 
número girou  em torno de 90 mil, caindo ainda para menos de 40 mil em junho 
e julho. Observa-se, ainda, que os movimentos voltaram a aumentar no mês de 
agosto, mas ainda sem chegar a um patamar comparável ao que se observava nos 
anos anteriores (menos de 200 mil).  (CAVALCANTI e OLIVEIRA, 2020, p.15). 

Além disto, é preciso ressaltar que os movimentos migratórios não são iguais, o 

número daqueles que se deslocam temporariamente, a turismo ou trabalho, é muito maior 

do que  o número de pessoas que se deslocam definitivamente.

Embora alguns governos tentem promover uma assimilação entre a figura do 
migrante e a disseminação do vírus, os fatos têm desmentido esse argumento. 
Uma investigação do  The Intercept173 mostrou que em ao menos 93 países o 
paciente zero tinha vindo ou tinha passado por algum país da Europa. A maioria 
deles viajou de avião e por um período curto: negócios, turismo e visitas de curta 
duração. (RUSEISHVILI, 2020, p.162).

Um outro fator, ressaltado por Ruseishvili, é a possibilidade de escolha pela imo-

bilidade,  algumas pessoas não tem este privilégio, não podem se isolar em suas casas e 

aguardar a pandemia passar, precisam trabalhar para suprir suas necessidades ou continuar 

tentando fugir de uma situação que ameace sua vida. “A pandemia nos ensina que o im-

pacto da mobilidade na vida das pessoas só pode ser pensado em relação ao seu binómio, 

a  imobilidade, a fixidez.” (RUSEISHVILI, 2020, p.163).
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Quem são os Warao?

Antes de começar a falar acerca da etnografia com os Warao, que residem em Tin-

guá, é pertinente conhecer um pouco quem é este povo. Os Warao são a segunda etnia 

mais populosa e uma das etnias indígenas mais antigas da Venezuela, “habitando o delta 

do rio Orinoco há pelo menos oito mil anos. O nome desse grande rio, inclusive, derivada 

palavra na língua warao, Wirinoko,em que Wiri significa onde remamos e Noko, lugar.” 

(ACNUR, 2020). Constam relatos a seu respeito desde o período pré-hispânico. Sua eco-

nomia de subsistência foi baseada na coleta até o início do século XX. Esta atividade 

requeria grandes deslocamentos para encontrar alimento, como frutas, sementes e a Yuru-

ma, amido extraído da árvore Buriti, considerada a árvore da vida pelos Warao, pois dela 

aproveitam tudo, para alimento, confecção de artesanato e também remédios.

 Em 1915, a introdução de missões católicas auxiliou na mudança de economia ex-

trativista para agricultura, pois as missões tinham o intuito de fixar os Warao para facilitar 

a catequização, “além disso, a agricultura era a base econômica das missões.”. Esta mu-

dança também introduziu o trabalho assalariado na rotina dos Warao, modificando a orga-

nização familiar destes, a qual era centrada na mulher – que possuía participação relevante 

na economia tradicional – e agora passa a ser centrada no homem e a família que antes 

era composta por pessoas que agregavam-se à comunidade, totalizando, certas vezes, até 

mesmo 200, 300 pessoas, com o sogro como líder, agora passa a ser nuclear, tendo o genro 

como líder. Além da catequização, na década de 1960, outra atividade mudou o modo de 

vida dos Warao, o represamento do rio Manamo10. Tal atividade teve sérias consequên-

10  O rio Manamo, faz parte do delta do Orinoco, ao longo de seu curso viviam diversas comunidades 
Warao. Seu represamento tinha como objetivo principal “impedir que as enchentes sazonais do rio Ori-
noco inundassem milhares de quilômetros, supostamente adequados para a agricultura.” (ACNUR, 2020, 
p.). “Para os indígenas Warao, segundo os depoimentos coletados pela comissão, a presença da  indústria 
petrolífera afetou o ambiente natural do delta do Orinoco, comprometeu os locais sagrados,perturbou co-
munidades antes isoladas, contaminou habitats e recursos naturais associadosa sobrevivência de grupos 
ancestrais, introduziu novas enfermidades, como o HIV, e proliferou doenças sexualmente  transmissí-
veis, tuberculose e outras. Eles denunciaram, inclusive, a ocorrência de abusos e violência sexual contra 
crianças e mulheres indígenas por trabalhadores de companhias petrolíferas, a compra de meninas paraa 
prostituição, o consumo problemático de bebidas alcoólicas e de drogas ilegais.” (ACNUR, 2020, p.16).
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cias para os Warao, pois a salinização do mesmo fez com que se tornasse inviável tanto a 

plantação quanto a pesca. Como resultado disto, os Warao foram obrigados a se deslocar 

para outras cidades e assim, mais de 20 comunidades Warao desapareceram. Além disto, 

sua organização social, que antes era em grupo, passou a ser individual, com cada família 

cultivando sua própria roça ou empregando-se em roça de outros produtores.

Durante a década de 1990, dois acontecimentos, mais uma vez, influenciaram no 

modo de vida Warao, obrigando-os a se deslocar. O primeiro foi uma epidemia de cólera, 

entre 1992 e 1993, que levou a óbito quase 500 Warao. Houve uma tentativa de cura destas 

pessoas, por parte dos curandeiros, mas estes também se contaminaram e morreram, então 

foram obrigados a buscar ajuda e tratamento médico nas cidades. Esta epidemia acabou 

por ser associada ao estilo de vida indígena, sendo tratada, até mesmo, como um “proble-

ma indígena”. As autoridades de saúde então estabeleceram 

grupos de pessoas “salubres” e “insalubres”; de acordo  com as categoriais raciais 
criollo e indígena, o país foi dividido em áreas “seguras” e  áreas de risco”. Os 
pobres, sobretudo os indígenas, foram culpabilizados pela  epidemia, e tratados 
de maneira violenta e discriminatória. (ACNUR, 2020, p.17).

A partir deste pensamento, os Warao foram deslocados para uma ilha (de La Tortu-

ga), para que ficassem isolados, mas as péssimas condições de vida os obrigaram a sair, 

mesmo sem autorização do governo. O segundo, foi a exploração petrolífera, em Pederna-

les, município do Estado de Delta Amacuro, “uma das mais importantes Reservas da Bios-

fera do planeta, cuja a maioria da população é composta por indígenas Warao, (CASTRO, 

2000/2006 apud SANTOS, 2020, p.5).

De acordo com Rosa (2020), a exploração de petróleo na região teve início em 
1994, por meio do acordo  operacional firmado entre a estatal Petróleos de Ve-
nezuela (PDVSA) e a multinacional British Petroleum.  Dentre as atividades que 
mais afetou este território estão: um programa intenso de explosões sísmicas para  
detectar a localização do petróleo, vazamentos de óleo e o despejo de resíduos 
poluentes nas margens do  rio Manamito, afetando novamente à vida indígena. 
(SANTOS, 2020, p.5,6).

Percebe-se, então, que os deslocamentos dos indígenas Warao tem se dado não 

como um estilo de vida, mas como resultado de intervenções externas e como um modo 

de sobrevivência.
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 Por conta destes deslocamentos forçados, muitas vezes os Warao ocuparam os es-

paços urbanos, como local temporário de moradia. A despeito disto, Garcia Castro (2000) 

nos mostra que, como estratégia de sobrevivência de sua cultura e etnicidade, os Warao 

adotam determinado estilo de vida, por determinado tempo, como forma de interagir com 

a sociedade ou grupo de acolhida, modificando alguns aspectos de sua etnia. A isto ele 

chama de “Zona de contiguidade étnica” ou “Fronteira de interrelação social”.

esta Zona de Contigüidad Étnica, o frontera de interrelación social, aparece  ca-
racterizada por la puesta en práctica por parte de ambos grupos, de un  código 
expreso de normas reguladoras de dicho encuentro. En lo que corresponde a los 
Warao, estas reglas que, modificando sus conductas  habituales les permite inser-
tarse en la cultura urbana. (GARCIA CASTRO, 2000, p. 80).

Esta mudança de conduta, tem a intenção de manter os aspectos identitários de sua 

etnia; manter a coesão do grupo, posto que a mudança de comportamento não é individual, 

mas sim grupal, todos estão cientes que é preciso adaptar-se por um momento, até que 

possam retornar a seu local de origem; se envolver o menos possível com a sociedade de 

acolhida e assim, por fim, ter a possibilidade de se distanciar facilmente da cultura de aco-

lhida, assim que for possível retornar a seu local de origem. Este tipo de comportamento 

foi desenvolvido, a partir dos acontecimentos supracitados que os obrigaram a deslocar-

-se, como estratégia de sobrevivência da identidade étnica Warao.

Waraos em Tinguá

 Durante uma das minhas idas a campo, tive a oportunidade de conversar com o 

cacique (líder dos Warao), passamos quase 2 horas conversando acerca de diversos assun-

tos, dentre eles, o motivo pelo qual vieram para o Brasil. Na semana anterior a esta ida na 

casa dos Warao, passamos lá para combinar o horário. Ficou acertado que chegaríamos 

às 09:00. No dia e hora combinados, chegamos em 4 pesquisadoras, as outras 3 tinham a 

intenção de realizar atividades pedagógicas com as crianças e minha intenção era observar 

como esta interação se dava. Entretanto, mesmo avisados de nossa ida, os Warao pare-

ceram sentir-se um pouco incomodados com nossa presença e, de certa forma, isto nos 
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fez sentir incomodadas também, pois não queríamos atrapalhar. Uma das pesquisadoras 

(Sandra) então decidiu chamar Angeli, uma das adolescentes warao, pois é sempre através 

dela que conseguimos conversar com os demais, devido a sua facilidade para entender e 

falar o português. Sandra a explicou que gostaria de retomar uma atividade que havia feito 

anteriormente com eles. Percebi certo desconforto e descontentamento por parte de Angeli 

quando ouviu esta proposta, a mesma informou imediatamente que tinha tarefas da escola 

para fazer. Então, logo sugeri auxiliá-la na realização destas tarefas ao invés de fazermos 

a proposta de Sandra. Isto pareceu agradar mais a Angeli que prontamente foi buscar seu 

caderno, sugerimos que as outras crianças pegassem suas tarefas também, para as ajudar-

mos.

Angeli nos levou para os fundos da casa, onde fica a cozinha, com uma mesa de 

cimento ao lado de fora, que dá para umas 10 pessoas comerem – o local onde os Warao 

estão vivendo é uma escola desativada. Nos colocamos ali então para ajudá-los. Enquanto 

eles faziam as tarefas, Sandra me chamou para a auxiliar com o cacique (Sr. Pablo) ao 

pedir sua autorização para realizar a pesquisa. Sr. Pablo estava no quintal, sentado em uma 

cadeira, ao seu lado, sentada no chão, estava sua esposa, Dnª Maria, tecendo algo que me 

parecia uma pulseira em uma espécie de tear. No colo do Sr. Pablo repousava uma Bíblia, 

a qual, anteriormente, havia reparado, ele tentava, com muita dificuldade, ler. Sandra se 

aproximou, falando em português, que gostaria que ele assinasse a autorização, ele nos 

olhou com certa desconfiança e pediu que sua esposa fosse pegar seus documentos, pois 

havia entendido que queríamos ver os seus documentos, enquanto esperávamos o retorno 

de Dnª Maria, Sr. Pablo começou a nos contar sobre sua vida e quando percebeu que está-

vamos dispostas a escutá-lo, sua desconfiança aos poucos foi se desfazendo. 

Sr. Pablo pôs-se a falar tudo o que considerava interessante e importante. Mesmo 

com o meu espanhol enferrujado, fui a única a entender o espanhol, muito rápido e mis-

turado com Warao, que ele falava. Sandra então, após conseguir sua assinatura, voltou 

às crianças para ajudá-las, mas como o Sr. Pablo continuou a conversa, achei que era 

importante que alguém ficasse para ouvi-lo. Ele contou muitas coisas sobre sua vida na 
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Venezuela e seu deslocamento para o Brasil. Contou que o motivo pelo qual vieram para 

o Brasil não foi financeiro, não diretamente pelo menos. Segundo ele, o estilo de vida que 

tinham na Venezuela, consistia em pescar e cultivar seus alimentos, suas casas eram feitas 

com madeira que retiravam da mata, assim como as canoas que utilizavam para se deslo-

car e pescar; contou que havia uma escola na aldeia – neste momento, um dos genros do 

Sr. Pablo se aproximou e me mostrou um vídeo em seu celular, de um documentário feito 

onde moravam, o documentário mostrava especificamente a escola. 

Apesar de não necessitarem de dinheiro para suas necessidades básicas, quando 

passava desta esfera, em alguns momentos, necessitavam de dinheiro e este foi o caso 

quando uma das filhas do Sr. Pablo adoeceu e precisou de cuidados médicos – ele passou 

boa parte do tempo me contando sobre as rezas que fazia para curar picadas de cobra e ou-

tras enfermidades, também contou que sua esposa possuía o mesmo dom de cura através 

da reza, entretanto, quando sua filha adoeceu ele resolveu buscar um Hospital. Não achei 

pertinente perguntar porque ele não decidiu utilizar a reza naquele momento, acredito que 

terei oportunidade de perguntar isto em outro momento. Ao chegar na cidade, em busca de 

tratamento, Sr. Pablo procurou uma amiga que trabalhava no hospital para ajudá-lo a obter 

atendimento mais rápido – Sr. Pablo afirmou ser Oficial general aposentado, não entendi 

bem como funcionava esta função, mas me pareceu que ele tinha certo prestígio na cidade 

e amigos influentes – entretanto, como não tinham dinheiro para pagar o atendimento, sua 

filha não pôde ser Atendida. Preocupado com sua saúde ele decide então trazê-la para o 

Brasil, em busca de tratamento gratuito, o qual, segundo ele, foi obtido e sua filha melho-

rou.

Apesar de terem cumprido seu propósito no Brasil, voltar para a Venezuela sob 

o governo de Nicolás Maduro não é a intenção do Sr. Pablo – segundo ele, Maduro não 

conseguiu dar continuidade ao governo de Hugo Chávez, pelo contrário, destruiu tudo o 

que Chávez fez –, apesar de haver uma grande vontade de retornar à Venezuela quando 

Maduro sair, pois segundo ele, se continuarem no Brasil, perderão sua cultura, principal-

mente os pequenos, que nasceram aqui e nunca tiveram contato com a cultura de origem.  



80

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

Ele me contou sobre as pescas que faziam, os peixes que pegavam e como eram quase do 

tamanho de um braço, também que em uma destas pescas ele sofreu um acidente em que 

um pedaço de madeira entrou em seu olho. Ele precisaria fazer uma cirurgia, mas como 

não tinha dinheiro, acabou perdendo a visão do olho direito e este era o motivo pelo qual 

ele tinha tanta dificuldade para ler a Bíblia, colocando-a muito perto do rosto. Sr. Pablo me 

contou que foi catequista na Venezuela e que ele é indígena, mas é católico. Nota-se aqui, 

a influência que as missões católicas tiveram entre os indígenas, apesar disto, é possível 

perceber, através dos relatos do Sr. Pablo, que suas rezas pouco tem a ver com as rezas 

católicas e os Warao possuem o costume de produzir unguentos e xaropes, além do uso de 

ervas para a cura.

Angeli já havia nos contado anteriormente sobre a vinda de sua família ao Brasil, 

mas, ao contrário do que disse o Sr. Pablo, segundo ela, a vinda tinha a ver com a escas-

sez de alimento e ao chegarem no Brasil, passaram pela fronteira em Roraima e ao se 

depararem com muitos venezuelanos vivendo nas ruas, decidiram ir para Boa Vista, onde 

ouviram ser um lugar melhor para encontrar emprego.

Quando chegam a Pacaraima, muitos pensam logo em seguir para BoaVista e 
de lá, dependendo das condições de alojamento, estrutura social e alimentação, 
também seguem para Manaus, Belém (...) Vale ressaltar que não existe uma lo-
gística pré-definida, pois esses circuitos migratórios dependem de vários fatores, 
tais como a referência de familiares já acomodados, (...) ações sociais das esfe-
ras estaduais, municipais e federal, incluindo MPF, Polícia Federal, Funai, para 
conseguir documentação (Protocolo de Refugiado e CPF) e, consequentemente, 
o acesso às políticas públicas (...) outros fatores (...) são (...) a falta de sensibili-
dade/alteridade de alguns agentes externos” (LUCENA, 2021, p.102)

Este foi o caso da família de Angeli, após serem expulsos de pensões e casas em 

que moraram de favor aqui no Brasil, migraram de cidade em cidade, estado em estado, 

até chegarem ao Rio de Janeiro, onde foram parar primeiramente em Japeri e depois em 

Tinguá, onde residem atualmente. Sua migração em grande parte se deu, devido a parentes 

que já moravam em algumas cidades e ao se comunicarem, se organizavam para o deslo-

camento.
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 Segundo Sr. Pablo, apesar de melhor que na Venezuela, a vida aqui no Brasil tam-

bém não é fácil e tem muitas restrições, especialmente financeiras, ele diz que o valor 

que recebem é muito pouco, já que parte dele é enviado para os parentes que ficaram na 

Venezuela, por isso, se preocupa que com o fim do bolsa família, eles não sejam contem-

plados com o auxílio Brasil, o que piorará sua situação aqui. Sr. Pablo relata que, quando 

o dinheiro fica pouco, os homens se deslocam até Campo Grande ou Santa Cruz para con-

seguir algum dinheiro na rua. Esta prática, conhecida como coleta, facilmente confundida 

pelos brasileiros com a mendicância, faz parte da identidade cultural dos Warao.

Como já dito acima, parte da organização comunitária dos Warao consiste na coleta 

de alimentos e pequenos animais para seu sustento e para isto, anda-se quilômetros, por-

tanto, caminhar até os grandes centros para pedir dinheiro não é visto por eles como uma 

prática ruim, mas como uma adaptação de sua cultura.

A prática de pedir dinheiro nas ruas ocorre de forma sistemática desde o início da 
década de 1990, quando, em virtude da epidemia de cólera que se abateu sobre 
os Warao, um  grupo de indígenas se organizou para ir até San Félix, solicitar 
assistência governamental.  Nessa cidade, dirigiram-se ao mercado público, onde 
as pessoas, sem que eles pedissem, começaram a lhes entregar comida, roupas 
e dinheiro. Ao saírem nas ruas, do mesmo modo, as pessoas lhes entregavam 
dinheiro pelas janelas dos carros. Com isso, por mera casualidade, as mulheres 
perceberam o sentimento de solidariedade que despertam nas outras pessoas, so-
bretudo quando acompanhadas por seus filhos. (ACNUR, 2020. p.19)

Nota-se aqui a importância da mulher na organização comunitária e social dos Wa-

rao, vistas também como provedoras e não somente como cuidadoras. Portanto, na maio-

ria dos grupos de Waraos, são as mulheres que saem às ruas para fazer a coleta, ou seja, 

são elas que vão prover o sustento. Entretanto, entre os Warao em Tinguá, esta prática é 

feita pelos homens, um aspecto a ser melhor observado. Sabe-se que, aqui no Brasil, pedir 

dinheiro nas ruas com crianças, não é uma prática bem vista e, portanto, sujeita a violência 

e denúncias, por falta de conhecimento acerca de seus costumes. Para as mulheres Warao, 

levar as crianças é uma forma de manter-se cuidando delas, as mulheres não enxergam as 

crianças como um meio de obter ganhos, mas sim como sujeitos que precisam de cuidados 
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e portanto não há quem, melhor que elas, o possa fazer, então as levam junto. (SANTOS, 

2020). Portanto, talvez como forma de proteção às mulheres e crianças, os homens este-

jam tomando este lugar.

Além do aspecto financeiro, é possível notar que a vida dos Warao aqui no Brasil 

é composta por adaptações de seu modo de vida e alimentação, pois moravam em casas 

sobre o rio Manamo, dormiam em redes e cozinhavam em fogões ao ar livre e em Tinguá 

vivem em uma escola desativada. Onde eram as salas de aula ficam os quartos e onde é a 

cozinha é feita somente parte da comida, nota-se que no pátio foram adaptadas algumas 

fogueiras, onde repousam panelas. Pela quantidade e aspecto da madeira é possível inferir 

que são utilizados regularmente. O tear de confeccionar pulseiras está ali e as contas tam-

bém, mas para o Sr. Pablo ainda não é o ideal, por isto, assim que possível voltarão à sua 

casa na Venezuela.

3.2 A escola que recebeu os Warao 

Durante o ano de 2020 e 2021, até outubro, as crianças e adolescentes Warao tive-

ram aulas presenciais no CRAS do bairro onde moram. Foi designada uma professora, 

que fala espanhol, para acompanha-los. A professora Ana mantinha aulas semanais com 

eles, dividindo-os por idade em dois grupos. A partir de novembro, eles foram alocados 

em  uma escola, também próxima de onde moram e divididos em série, de acordo com seu 

nível de conhecimento. 

Estive na escola poucas vezes, mas consegui conversar com alguns professores 

e coordenadora estudantil e só com estas conversas já foi possível perceber a força dos 

estereótipos sobre os Warao, pois além de a escola não procurar saber quem eles são ou 

como vivem, ainda tinham ideias acerca deles completamente sem fundamento, como por 

exemplo, acharem que estão aqui porque são nômades ou que não gostam de trabalhar e 

em particular, a coordenadora achar incrível o fato deles conseguirem aprender as maté-

rias, como se não fossem capazes de fazê-lo. Apesar disto, nota-se que alguns professores 
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e professoras tem interesse em saber mais para poder ajudá-los e preparar uma aula me-

lhor, além de saberem lidar melhor com eles. A escola é, de fato, o meu campo, portanto 

passarei mais tempo lá, no entanto, entender suas tradições e cultura, bem como sua traje-

tória desde o momento em que decidiram sair da Venezuela até chegarem aqui, é de suma 

importância para que o comportamento dentro da escola seja melhor compreendido.

Conclusão

A pesquisa com os Warao está em fase inicial, então alguns aspectos ainda preci-

sam ser melhor observados e entendidos, entretanto, com base em leituras a respeito dos 

mesmos e nas observações e relatos recolhidos até o momento, pude perceber a força que 

os estereótipos tem sobre a forma como os Warao foram tratados desde que chegaram ao 

Brasil. Parte disto, se deve ao fato de termos poucos trabalhos que tratem especificamente 

dos Warao, a maior parte dos trabalhos existentes não foram feitos em profundidade e/ou-

foram publicados nos últimos 2 anos, então ainda há que se ter mais pesquisas que possam 

analisar em profundidade aspectos relevantes acerca dos Warao. 

Além disto, nota-se também a necessidade de capacitação dos órgãos públicos que 

recebem estes, pois é preciso pensar que, apesar de muitos indígenas viverem nas cidades, 

há uma outra parte que não, portanto tem uma lógica e dinâmica diferenciadas que deve 

ser respeitada. Capacitação de profissionais e adaptação de políticas públicas existentes 

ou, até mesmo, a formulação de novas políticas, mostram-se então urgentes, de forma a 

poder atender às necessidades desta população, diminuir a ocorrência de preconceitos 

com base em estereótipos e possibilitar que vivam uma vida digna enquanto permanece-

rem aqui.
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RESUMO: Pretendo neste artigo trazer algumas reflexões sobre minha inserção e vivência no 
campo, e trazer possíveis cruzamento, dobras, congruências e fronteiras no decorrer da pesquisa, 
em questões teóricas e metodológicas, em um estudo etnográfico - que se transformou em disser-
tação apresentada no departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de 
Pernambuco - sobre um conflito socioambiental entre comunidades de pescadores de lagosta em 
Icapuí-CE. Essa etnografia teve a intenção de mostrar um choque de sistemas produtivos, onde 
o modo artesanal estava em perigo de extinção, atingindo várias  comunidades de pescadores 
de lagosta. A pesquisa se focou na análise dos atores em interação entre si, com seu meio biofí-
sico e com seu meio social, para um melhor entendimento do conflito, e o que o legitima, para 
levantar as reivindicações de cada grupo, indicar possíveis tratamentos através dos relatos dos 
atores envolvidos, e trazer à tona o conhecimento local produzido pelas comunidades artesanais 
de pesca de lagosta, apresentando elementos para uma crítica ao desenvolvimento capitalista 
industrial, para assim podermos pensar na construção de novos tipos de sistemas alternativos, 
no contexto de um mundo onde: “O capitalismo neoliberal em sua fase totalmente englobante e 
triunfal, não oferece alternativas ao laissez-faire; não há qualquer outra coisa que pareça sequer 
plausível – nenhuma outra ideologia, nenhum outro sistema econômico político”. (CAMAROFF, 
2001, p.73).

O conflito

Antes de abordar as questões referentes ao campo, trago um panorama do conflito 

que se desenvolveu entre pescadores artesanais e industriais, ou seja, comunidades que 

pescam artesanalmente usando manzuás e comunidades que praticam a pesca predatória 

com marambaias e compressores. O manzuá é uma espécie de armadilha feita de madeira 

por onde a lagosta passa por um buraco e não consegue mais sair, e a marambaia é um 

tipo de pescaria onde o pescador leva para o mar tambores de ferro, amassados, podendo 

conter restos de materiais tóxicos, depois os fixando no fundo do mar em posições mar-

cadas, como se fossem corais artificiais, facilmente encontrados por GPS. Esses tambores 

atraem lagostas com maior facilidade, e acabam proporcionando uma pesca predatória. 

Artesanais acusam os industriais de contaminarem a lagosta e o oceano com materiais tó-

xicos, e de não respeitarem nem o período de desova, nem o tamanho mínimo da lagosta, 

ocasionando o gradual desaparecimento desse crustáceo do litoral de Icapuí. Industriais 
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argumentam que a pesca artesanal não é lucrativa, e nem aceitam que os artesanais inter-

firam na sua maneira de pescar. Esse conflito já saiu da terra e foi para o mar. Pescadores 

artesanais não satisfeitos com a fiscalização contra a pesca predatória, resolveram sair e 

fiscalizar por eles mesmos, proporcionando confrontos, mortes e apreensões de barcos 

feitas pelos próprios pescadores, noticiadas em manchetes dos principais jornais do Ceará, 

e também pela imprensa nacional.

Para essa etnografia usei o conceito de Conflito socioambiental como Little o defi-

ne: “Conflitos socioambientais referem-se a um conjunto complexo de embates entre gru-

pos sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico” (Little, 

2006, p. 91). E conhecimento local a partir do entendimento de Escobar: “As mentes se 

despertam num mundo, mas também em lugares concretos, e o conhecimento local é um 

modo de consciência baseado no lugar, uma maneira lugar-específica de outorgar sentido 

ao mundo” (ESCOBAR, 2005, p. 147).

Colocar em evidência a luta que os pescadores artesanais de Icapuí travam contra a 

pesca predatória através de uma pesquisa etnográfica, traz elementos para uma crítica ao 

modelo de desenvolvimento capitalista industrial. Ou seja, atribuir visibilidade ao conhe-

cimento produzido por comunidades de pescadores artesanais em um mundo globalizado, 

que pesca para sobreviver; que não tem o lucro como prioridade; que pensa nas gerações 

futuras; dando margem para pensarmos em outra relação com a natureza, o capital e o de-

senvolvimento, nos ajuda no exercício de poder pensar na construção de um mundo com-

posto por sistemas não capitalistas, e de imaginar economias alternativas. Escobar (2005) 

indica leituras sobre modelos de natureza baseados no lugar, que acompanham práticas e 

racionalidades culturais, ecológicas e econômicas diferenciadas, como saídas essenciais 

a qualquer debate que envolva o local e os processos globais. Então essa é também a im-

portância de entender como questões contemporâneas globais fortemente influenciam a 

experiência da localidade, através do conflito entre pescadores de Icapuí, a alterando ao 

ponto de ameaçar sua própria existência.
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Através de etnografias de conflitos socioambientais, grupos e atores sociais em con-

flito são evidenciados e problemas sociais podem ser transformados em análise científica 

que pode servir de argumento para uma possível política pública solicitada por esse grupo 

de atores, como  Little:

A mesma escolha de “etnografar” um conflito determinado representa uma deci-
são política e, no processo, transforma um problema social num tema de análise 
científica. Na exploração das implicações conceituais de problemas sociais, a 
pesquisa na ecologia política não somente contribui para sua compreensão, mas 
“visibiliza” atores socioambientais marginalizados e revela conexões e relações 
de poder antes ignoradas. Esse conhecimento, por sua vez, contém o potencial de 
ser apropriado pelos próprios atores sociais e pode provocar um questionamento 
de políticas públicas vigentes e propostas de novos tipos de ação e controle pú-
blico (LITTLE, 2006, p. 98).

Nesse contexto, lugares devem ser vistos como criações históricas que devem ser 

explicadas e não assumidas, e essas explicações devem, como sugere Escobar (2005), le-

var em conta a circulação global do capital, o conhecimento e os meios que configuram a 

experiência da localidade. E ainda, acontecimentos do contexto político, social e cultural 

da atualidade, como modelos de gestão do Estado, processos econômicos mundiais, os 

meios de comunicação que se tornaram globais e fazem parte desse processo, têm não só 

a ver com esse conflito socioambiental que se desenrola em Icapuí, mas são chaves essen-

ciais para entendê-lo, para, a partir desse entendimento, emergir algum tipo de intervenção 

que possa ser interessante para ambas as partes envolvidas, e minimize os danos causados 

na natureza. Desta maneira, me propus a discutir tais processos, como parte central nesse 

conflito, e como esses processos, que hoje são globais, influenciam a experiência da loca-

lidade, a partir da sugestão de Tambiah sobre os conflitos etnonacionalistas no sul da Ásia:

Muitos conflitos comunais focalizados em minha pesquisa, conflitos que envol-
vem grandes coletividades e culminam em uma explosão de violência estruturada 
por técnicas e estratégias específicas, têm estreita relação com as questões das 
últimas fases da colônia e do período pós-independência. Quaisquer que sejam 
suas justificativas posteriores e suas raízes históricas, esses conflitos têm a ver 
com os interesses e objetivos do presente - a democracia representativa, a política 
de massas, as políticas distributivas do welfare state, os processos econômicos 
mundiais, as potencialidades e usos dos velhos e novos meios de comunicação 
para a mobilização de pessoas e os interesses que dividem os grupos em socieda-
des plurais (TAMBIAH, 1997, p.10).
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Mas para entender o que gera esse conflito, e como ele afeta a vida das pessoas de 

Icapuí, tanto na mudança de percepção de vida, expressa no trabalho que até então era 

intrínseco com as outras dimensões das suas vidas, como na maneira que o conflito em si 

afeta suas vidas, precisamos ir além de questões relacionadas aos estoques, e responder 

algumas perguntas, como sugere Little: “A análise desses conflitos não fica restrita ao 

comportamento dos estoques dos recursos naturais e tenta responder a perguntas como: 

quem usa os recursos? Quando? Por quais razões? A que preço? Com quais impactos? ” 

(LITTLE, 2006, p. 88).

O campo

Fiz algumas viagens pontuais no decorrer do ano de 2011 a Icapuí, e duas no ano 

de 2012, quando pude dedicar um tempo maior. A primeira foi no mês de abril do ano 

de 2012. Ao chegar a Icapuí me dirigi à praia de Peroba e aluguei um quarto na pousada 

de Dona Fátima e seu Antônio. Seu Antônio, que pescou durante quarenta anos, e parou 

por conta de problemas de saúde, foi o contato que me deu o primeiro relato histórico do 

conflito. Essa escolha foi feita por uma questão estratégica. Essa é uma praia pequena, 

com pouca movimentação e não se localiza no foco do conflito, apesar dos pescadores se 

identificarem com a pesca artesanal. A praia de Redonda, reduto dos pescadores artesanais 

e a sede de Icapuí, onde ficam as praias que são reduto dos pescadores industriais ficam de 

fácil acesso partindo de Peroba. Dessa maneira fiquei em um lugar menos agitado em re-

lação ao conflito, e no retorno da pesquisa me baseio em um lugar tranquilo para a análise 

dos dados coletados. Nesse período fiz entrevistas narrativas com pescadores mais velhos, 

que me narraram o histórico do conflito, e da própria pesca da lagosta no município. Pro-

curei a Associação de Moradores, onde me indicaram o Sindicato dos Pescadores Artesa-

nais. Lá fui recebido por Segundo, pescador e presidente do sindicato. Ele me concedeu 

entrevista filmada. Segundo me apresentou a outros pescadores e suas famílias. Também 

me dediquei a conversar com pescadores mais velhos para entender o histórico do conflito 

e viver o cotidiano das praias em que pescam artesanalmente. Como estava no período de 
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defeso da lagosta não embarquei, mas tive a oportunidade de vivenciar práticas cotidianas 

de um período onde a pesca é proibida. Não consegui nenhuma entrevista com pescadores 

industriais nesse período, mas presenciei denúncias de que barcos industriais não paravam 

no defeso. Esse período de defeso se mostrou particularmente muito difícil para entrar em 

contato com pescadores industriais.

Na segunda incursão do ano de 2012, cheguei a Icapuí em agosto. A pesca de lagos-

ta tinha começado em 01 de junho. Voltei à pousada de Dona Fátima e o mesmo quarto 

estava à minha espera. Logo nos meus primeiros dias fui ao encontro de Segundo. Tive-

mos uma breve conversa e fui apresentado ao pescador que primeiro me levaria ao alto 

mar. Durante este período pude sair de jangada para acompanhar a pesca em alto mar, 

e a pesca beirando as praias de Peroba e Barrinha. Mas só os pescadores artesanais me 

permitiram embarcar. Alguns pescadores industriais conversaram comigo, inclusive me 

deixando gravar o áudio, mas nenhum deles, com argumentos diferentes, me permitiram 

acompanhar sua jornada de pesca. Tive também a oportunidade de ter na mesma conversa 

um pescador artesanal, um industrial e uma senhora da comunidade, mostrando diferentes 

pontos de vista do conflito. Conversei também com algumas pessoas da comunidade que 

não pescam, mas de alguma forma estão envolvidas no conflito e são afetadas de diversas 

maneiras. Pude perceber nesse período que o conflito que se desenrola em Icapuí, por mais 

que no momento atual já tenha passado seu ápice, é sempre assunto recorrente. Por esse 

motivo não encontrei dificuldades em conseguir entrevistas. Tanto dos artesanais, quanto 

de não pescadores. Com industriais foi um pouco mais difícil. O conflito em Icapuí che-

gou a um ponto onde todos querem falar, como forma de denunciar o que está se passando 

por lá, ou como uma mulher que ao me encaminhar ao presidente do sindicato, disse que 

o chamaria para conversar comigo, pois além dele saber tudo o que se passa, ele desabafa. 

Encarar a fala como um evento foi de extrema importância no desenrolar da pesquisa. En-

tão tentei valorizar ao máximo o “aspecto comunicativo”, como escreveu Marisa Peirano: 
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Outro ponto merece destaque: a fala é um evento comunicativo e deve ser colo-
cada em contexto para que seu sentido seja compreendido. Não é possível, por-
tanto, separar o dito e o feito, porque o dito é também feito. Considerando-se esta 
dimensão básica, é preciso então ressaltar que a etnografia é bem mais que um 
mero descrever de atos presenciados ou (re) contados - a boa etnografia leva em 
conta o aspecto comunicativo essencial que se dá entre o pesquisador e nativo, o 
“contexto da situação”, que revela os múltiplos sentidos dos encontros sociais. A 
ênfase na dimensão vivida como meio de acesso a visões de mundo está marcada 
no livro pela própria natureza dos ensaios: exceto dois deles, todos são análises 
de materiais etnográficos específicos. Aqui temos a teoria em ação nas análises 
(PEIRANO, 2001, p. 8).

A facilidade de comunicação que encontrei com os moradores de Icapuí me fez falta 

quando precisei conversar com funcionários de órgãos do Estado. A primeira dificuldade 

encontrada foi na sede do IBAMA em Fortaleza, Ceará. Tentei três vezes conversar como 

o chefe de fiscalização Rolfran Ribeiro, que não me recebeu nenhuma das vezes. Talvez 

por minha insistência e pela boa vontade do funcionário da portaria, fui recebido por 

Wagner Soares, responsável pela fiscalização do litoral leste, onde o município de Icapuí 

está localizado. Por ele fui bem recebido, mas consegui apenas dados oficiais de apreen-

sões feitas nas fiscalizações, suas rotas e o funcionamento básico das operações. Poucos 

dados sobre produção me foram disponibilizados, sendo posteriormente encontrados em 

anuários e boletins do IBAMA sobre a pesca da lagosta, aleatoriamente na internet. No 

ministério da Pesca e Aquicultura também não consegui ir além de dados oficiais sobre 

embarcações e licenças de pesca. Jornais do Ceará, como o Diário do Nordeste e O Povo, 

além de sites, tanto de órgãos oficiais quanto de pessoas comuns, serviram de fonte de 

pesquisa. Para esta pesquisa, refletir sobre o papel do pesquisador que se propõe a fazer 

uma etnografia de um conflito socioambiental específico, se fez muito necessário. A cada 

etapa da pesquisa esse questionamento se fez presente, e sempre me entendendo como 

parte ativa no conflito, mas não da mesma maneira dos que estão diretamente envolvidos, 

no entanto nunca fora e nem imparcial. Acredito, como Little, que realizar um estudo 

etnográfico de um conflito específico é uma decisão política, e necessariamente algumas 

metas devem ser alcançadas para uma análise mais consistente, como mostra o autor:

Para o etnógrafo não há um lugar indefinido fora do conflito, onde possa ter uma 
visão “imparcial”. Pelo contrário, se situa intencionalmente nos interstícios do 
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conflito para indagar sobre a natureza das conexões entre os grupos em conflito 
e constrói seu próprio lugar para ‘produzir conhecimento socioambiental sobre o 
conflito. Sua meta consiste em realizar uma análise ecológica do conflito que: 1) 
identifica e diferencia os variados agentes socioambientais envolvidos; 2) incor-
pora seus múltiplos pontos de vista e interesses; 3) mapeia suas relações transní-
veis; e 4) documenta etnograficamente a história do conflito, com suas alianças 
políticas ad hoc, suas acomodações mútuas, suas negociações e suas rupturas 
políticas. A mesma escolha de “etnografar” um conflito determinado representa 
uma decisão política e, no processo, transforma um problema social num tema de 
análise científica (LITTLE, 2006, pág. 98).

Em algum momento da pesquisa, entrei em contato com um pescador apelidado 

de Cocói, Cói para os mais chegados. Trago o relato do nosso encontro e da experiência 

que tive com ele e sua tripulação em alto mar. No dia seguinte ao nosso primeiro encon-

tro, Cói comentou que iria sair para arriar manzuá no mar e puxar outros. Perguntei se 

ele me levaria nessa viagem, ele respondeu com outra pergunta: “E você vai aguentar”? 

Prontamente respondi que sim. O dia seguinte começou cedo. Acordei às quatro e meia da 

manhã. O tempo de tomar um banho, colocar o que achava necessário na mochila, e sair 

caminhando, ainda no escuro, pela areia da praia, na beira do mar, em direção à praia de 

Redonda. Lá iria encontrar Cocói, o capitão do bote, e sua tripulação, que até então para 

mim era desconhecida. A caminhada durou trinta minutos, o vento estava frio. As falésias 

e o mar formavam uma paisagem incrível, iluminados apenas pela luz do primeiro dia de 

lua crescente.

Cheguei por volta das cinco da manhã no lugar previamente combinado com Cói. 

Alguns pescadores já se encontravam no local. Cumprimentei-os, e pelos olhares, imagi-

nei que eles não faziam ideia do que eu fazia ali. Sentei-me, e em dez minutos Cocói chega 

e me apresenta para Vicente e Ciço, sua tripulação, e para os demais pescadores que iriam 

sair em outro bote. Depois de conversas, piadas e muita risada, saímos para o mar. Antes 

ganhei um boné para me proteger do futuro sol, que segundo os pescadores seria forte, o 

que ficava difícil de imaginar, com o frio que eu estava sentindo naquele momento. Su-

bimos no pequeno barco, chamado catraia, que nos levaria até o bote, ancorado a alguns 

metros adiante. No caminho até o bote, escutei algumas piadinhas sobre se eu aguentaria 
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a viagem, e de como era engraçado como “esses pesquisadores” se comportavam em alto 

mar. Provavelmente, eles falavam de enjoos e pedidos para voltar para terra firme. Ao 

chegarmos ao bote, me indicaram um lugar para sentar, subiram a vela, organizaram o ma-

terial, subiram a âncora, nos despedimos do outro bote e partimos em direção ao alto mar. 

Fazia muito frio. O vento estava forte, ventos de agosto. Antes, segundo Cói, os pescado-

res eram mais receosos com o mês de agosto, por causa dos fortes ventos, deixando muitas 

vezes de ir ao mar por segurança, mas de uns tempos para cá, os ventos já não sopravam 

mais tão forte - segundo ele - ajudando assim a pesca. As ondas iam de encontro com o 

bote, balançando muito, exigindo destreza para se equilibrar em pé, e se movimentar pelo 

barco. Fiquei muito impressionado com a destreza dos pescadores, e tive que ser realis-

ta com a falta da minha, permanecendo sentado e segurando na borda. Percebi logo que 

sentado estava em desvantagem, pois quando as ondas quebravam no bote, molhavam o 

convés e respingavam em mim. Os pescadores apenas molhavam as pernas, do joelho para 

baixo, enquanto eu me molhava por inteiro. Em uns vinte minutos de viagem eu já estava 

completamente encharcado, como se eu tivesse dado um mergulho de roupa, ou estivesse 

caindo um temporal. O frio que senti é indescritível, e eu só desejava que o sol nascesse 

logo. Cocói consultou o GPS, novidade na pesca artesanal, e para alguns pescadores, um 

dos vilões que propiciaram o alastramento da pesca industrial, e apontou o bote para a 

direção dos manzuás. Vicente e Ciço se revezavam nas tarefas de manter a vela molhada 

e o barco equilibrado, mudando os sacos de areia de lugar, que pesavam por volta de 80 

kg cada, entre outras tarefas. Viajamos por cerca de 28 km em direção ao alto mar, e a 

paisagem mudou radicalmente. O frio foi aos poucos dando lugar a um sol forte. Minha 

roupa já estava completamente seca e o boné na cabeça era essencial. No céu as nuvens 

estavam compostas de uma maneira que me lembrava o chão rachado e seco do sertão, 

mas num pano de fundo azul claro. A água do mar foi cada vez ficando mais transparente, 

e de um azul que se confundia com o do céu. Nada mais se avistava a não ser o céu, o mar 

e alguns pontos ao longe, que eram outros botes pescando. Cói amarrou uma linha com 

anzol na popa do barco e logo um peixe serra grande foi fisgado. O caminho foi de con-



94

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

versa e muita risada. Os pescadores não paravam de implicar uns com os outros e a fazer 

piadas de situações cotidianas vividas na praia e em alto mar. “Só vai se for dessa maneira, 

porque vida de pescador é difícil”, me explica Ciço. Muitas histórias, desde um encontro 

com uma baleia, aos conflitos armados desenrolados no mar, foram contadas e debatidas, 

e o acompanhamento das atividades relacionadas ao trabalho da pesca, foram bastante 

reveladoras das práticas desses homens do mar. A posição que nos encontrávamos em alto 

mar era de risco, me revelou Cói, pois era rota de navios grandes, e se a Marinha nos pe-

gasse ali nos mandaria voltar. Essa revelação pouco me preocupou, pois estava confiante 

no sentido desses pescadores.

Ao chegarmos ao ponto onde os manzuás estavam afundados, por volta das nove 

da manhã, o aparente respeito que eu havia ganhado por não ter enjoado nem reclamado, 

e ter mostrado grande interesse pelas atividades do bote, quase foi por água abaixo. Um 

crescente enjoo começava a aparecer. A sensação é muito parecida com a da embriaguez. 

Tontura, enjoo e sono. Entre risadas me advertiram a não abaixar a cabeça, o que era 

muito difícil naquele momento. Vomitei um pouco e me deitei no convés. A essa altura 

as ondas não quebravam mais no bote, mas o balanço ainda era grande - pois as ondas 

eram altas - mas não quebravam, só elevavam o barco e depois declinavam, em um vai e 

vem constante. Devo ter cochilado por cerca de vinte minutos, o suficiente para me sentir 

melhor. Quando acordei, o trabalho de puxar os manzuás já havia começado. Enquanto 

Cói alinhava o barco com as boias que marcavam os manzuás com uma destreza incrível, 

Vicente e Ciço, com o auxílio de um instrumento parecido com uma foice recolhiam a 

corda que estava presa no manzuá, os puxando para o bote. Cada manzuá estava a cerca 

de 18 braças de profundidade, ou seja, um pouco mais de 32 metros de profundidade. Tive 

a experiência de puxar um manzuá, e a certeza de que não é um trabalho fácil. Ao recolher 

os manzuás, era verificada a existência de lagostas, a necessidade de reparo e a reposi-

ção de iscas. Se existirem lagostas, elas são armazenadas no compartimento no fundo do 

barco, onde o material da pesca está estocado, e o manzuá é empilhado para possíveis 
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reparos e reposição de iscas. Além do peixe bagre, coco seco e couro de boi também são 

usados como isca. O trabalho é árduo e exige rapidez - pois o barco não para totalmente 

- e é executado por horas seguidas. Ao todo cinquenta manzuás foram retirados do mar. 

Desses cinquenta, poucos continham lagostas, totalizando cinco no final e um polvo, o 

que me chocou muito. Praticamente doze horas no mar, para um saldo de cinco lagostas. 

Depois que todos os manzuás são puxados, devidamente reparados e renovados de iscas, 

eles são arriados novamente. Todo o caminho percorrido é feito ao inverso, arriando os 

manzuás amarrados nas boias, em pontos marcados no GPS. Apesar do uso do GPS por 

Cói, a maioria dos pescadores artesanais arriam os manzuás usando pontos determinados, 

marcados apenas pela memória desses pescadores. Acabado esse trabalho, nos dirigimos 

para uma área já conhecida e previamente marcada, onde existe abundância de peixes. Ao 

chegarmos, cada pescador pegou sua linha de náilon, chumbo, anzol e iscas, dando início 

a pescaria de linha. Mal a linha era arriada e um peixe era fisgado. Cói demonstrou uma 

grande habilidade, e logo encheu um balde com variadas espécies de peixes, deixando a 

tripulação um tanto constrangida. Uma linha me foi oferecida e peguei alguns, o que me 

aproximou mais ainda dos pescadores. A fome e o cansaço já demostravam sinais, então o 

mestre do barco em concordância com a tripulação, resolveu partir e preparar a refeição. 

Uma panela foi preenchida com água até a metade, e um pouco de sal adicionado. Uma 

lata, parecida com uma lata de tinta, com buracos nas laterais, foi preenchida com madeira 

recolhida em terra, e o fogo foi aceso usando uma bucha de coco e fósforo. Rapidamente 

o fogo pegou na bucha, que foi colocada na lata, queimando a madeira, para na sequência 

a panela ser colocada dentro da lata, em cima da madeira em chamas. O serra pescado foi 

tratado e cortado em postas e depois colocado na panela com outros peixes recém pesca-

dos. Ciço me disse com orgulho que a força do pescador vem dali, o peixe recém pescado, 

ainda sangrando, cozido apenas com sal. “Por isso o sangue do pescador é forte!”, ex-

clamou. Nos pratos foi colocada farinha, que foi misturada com o caldo do peixe cozido, 

fazendo um pirão. Comemos. O sabor é delicioso. Forte. Uma experiência degustativa 

apenas experienciada pelos pescadores, pois o peixe foi recentemente abatido - garantindo 
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uma carne mais fresca e macia - e o pirão feito com o caldo do peixe fresco garante a força 

para a volta. Não comemos lagostas pois as poucas que foram pescadas iriam garantir a 

comercialização em terra.

O momento da refeição me pareceu um momento de reafirmação da vontade de 

continuar pescando. As conversas narravam um orgulho da vida de pescador, de se ali-

mentar e tirar a força do mar. A refeição era uma recompensa pelo árduo trabalho. Apesar 

da preocupação de cada vez estarem indo mais longe para pescar, e pescando cada vez 

menos lagosta, uma tímida satisfação aparecia por estarem levando alimento para casa e 

algumas lagostas para comercializar e garantir algum dinheiro para produtos básicos. Mas 

um forte consenso entre eles apontava para a situação de miséria da pesca artesanal, “des-

sa maneira fica difícil pagar as contas”, completou Vicente. A situação aponta para que em 

pouco tempo a viagem até alto mar não compense mais. O caminho de volta foi tranquilo, 

o cansaço não permitiu muitas conversas nem muitas risadas. Cada um foi contemplando 

a paisagem, entretidos com seus pensamentos íntimos. Chegamos em terra por volta das 

17h. Despedi-me, agradeci por terem me deixado ir com eles, combinei com Cói de no dia 

seguinte comer o polvo que apareceu em um dos manzuás, assistindo a final do futebol 

olímpico contra o México, e conversar mais sobre os conflitos entre os artesanais e os in-

dustriais. Caminhei de volta à praia de Peroba, onde estava instalado.

 Durante os períodos de pesquisa tive conversas formais e informais, entrevistas, 

observações e vivências, o que fez do meu caderno de campo uma ferramenta essencial 

nessa pesquisa, pois nesse sentido penso como Strathern (2014), onde o resultado seria 

um “campo” de informação que pode ser revisitado e novas perguntas podem ser feitas 

em desdobramentos posteriores que de início não eram evidentes. Como sugere a autora, 

uma maneira de fazer isso seria a de se comprometer com as relações sociais que as pes-

soas desejam estabelecer com o pesquisador (a), pois se assim desejar o pesquisador(a) 

se torna parte dessas relações. As relações devem, segundo essa autora, ser valorizadas 

em si mesmas e qualquer informação resultante seria um produto residual e muitas vezes 

desconhecido no início, e isso o que seria imersão.
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Trouxe um pouco da minha vivência em campo nesse artigo para refletir sobre esse 

momento crucial da pesquisa, e nesse sentido concordo quando Roy Wagner no texto “A 

invenção da cultura” (2010) coloca que enquanto nossa invenção de outras culturas não 

conseguir, ao menos em princípio, reproduzir o modo como outras culturas se inventam, 

o objetivo mediador da antropologia e o que a disciplina professa não será alcançado. 

Não podemos deixar de pensar que todas essas relações acontecem em uma arena onde 

relações de poder se expressam e são desiguais, daí o apelo de Abu-Lughod (2012) em se 

seu texto “As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? Reflexões antropo-

lógicas sobre o relativismo cultural e seus outros”, na tentativa de transformar o mundo 

em um lugar mais justo. A autora nos lembra que alguns movimentos e lutas anticoloniais 

recentes se organizam em torno do que é chamado de orientalismo reverso, que seria a 

tentativa de reverter a relação de poder pela busca de valorizar como próprio, o que no 

sistema anterior, era desvalorizado como outro. Ao usarmos o conceito de cultura como 

ferramenta de pesquisa antropológica, devemos ter em mente a necessidade de compreen-

são dos mecanismos de poder que regulam e autorizam alguns discursos e outros não, 

dessa maneira privilegiando certas identidades em relação a outras. Como afirma Abu-Lu-

ghod (2012), como sujeitos somos constituídos por discursos atrelados ao poder. Então se 

torna totalmente imprescindível que o pesquisador em campo sempre se questione sobre 

as relações de poder presentes, desde a mais direta à mais sutil, que atravessa todos os en-

volvidos na pesquisa, não só quando estudamos culturas diferentes da nossa, mas também 

quando estudamos fenômenos dentro da nossa própria cultura.

 Além de levar essa reflexão para o campo, devemos levar também para o momento 

da elaboração da escrita. Nesse sentido, Abu-Lughod (2012) nos chama atenção para um 

tópico que não pode ser ignorado, que seria o fato dos (as) antropólogos (as) trabalharem 

com a representação dos outros em suas escritas, então o grau de como essas pessoas são 

representadas como “outros” em suas pesquisas, seria reflexo de como os antropólogos 

(as) escrevem sobre elas, e deixa o questionamento se existiriam outras formas de escrever 
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sobre vidas onde os “outros” figurassem menos como “outros”. James Clifford no texto 

“Sobre a autoridade etnográfica” (1998), já nos alertava para o uso reducionista de dico-

tomias e essências na escrita etnográfica. Caso não seja possível eliminá-las por completo 

no processo de escrita, que tenhamos responsabilidade de dirigir nossos esforços para 

evitar a representação do “outro” como abstratos e a-históricos. Nesse trabalho mostro um 

pouco desse meu esforço.
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RESUMO: Buscando compreender alguns dos mecanismos que operam a desigualdade racial no 
Brasil, recorro ao pensamento social brasileiro, com o intuito de investigar a potencialidade desse 
campo de estudo na análise sobre a perpetuação da desigualdade racial. Essa pequena revisão 
bibliográfica, recorre a alguns dos principais debatedores sobre a questão racial no Brasil, para 
compreender os processos de formação nacional que culminaram nesse sistema de manutenção 
de desigualdades. Inicialmente, vamos ao encontro do pensamento de Gilberto Freyre, e de sua 
teoria de “harmonia social”, que se faz presente até os dias atuais, e que estrutura o que Lélia 
Gonzalez chama de denegação do racismo. Falo também, sobre os “processos de domesticações 
psicológicas” que Guerreiro Ramos (1957) denomina de brancura e estruturam os mecanismos 
que segundo Florestan, conferiu ao negro o pior ponto de partida na formação da sociedade de 
classes no Brasil. Munanga (2004) nos diz que, é indispensável para o estudo do racismo, consi-
derar os fatores históricos e culturais, acerca da raça, estudar as interpretações e os intérpretes do 
Brasil, que se debruçaram no estudo da questão racial é fundamental para entender as relações 
sociais no Brasil. Concluo o trabalho, concatenando os elementos que justificam que o pensa-
mento social feito no Brasil, é a melhor forma de compreendermos como essa desigualdade é 
operacionalizada. 

PALAVRAS CHAVES: pensamento social brasileiro, racismo, desigualdades.  

Introdução

A questão racial é central no contexto brasileiro. O país ainda enfrenta diversas 

contradições no que diz respeito a noções de igualdade e equidade quando a perspectiva 

adotada é a da raça. O estudo do Pensamento Social desenvolvido no Brasil a respeito des-

sas questões é muito revelador de processo e ideias que ainda se fazem bastantes presentes 

nas práticas, falas e mentes de brasileiros e suas instituições. Sob esse ponto de vista fica 

clara a relevância de estudar esse tema para compreendermos as relações sociais no Brasil. 

Identidade nacional e racismo por denegação

Uma das principais questões dos pensadores do início da república, era a formação 

de uma identidade nacional, porém, as principais correntes científicas em voga no Brasil, 

tinham uma enorme dificuldade de formular interpretações do país e de sua composição 
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étnica, sem uma forte carga racista. Considerado um dos cânones do Pensamento Social 

Brasileiro, Gilberto Freyre, em Casa Grande, Senzala (1998) desenvolveu uma teoria que 

fundamenta o mito da democracia racial, sem conflito de raça e classe, principal respaldo 

da denegação do racismo. Em contraposição aos pensadores do início do século XX que 

não acreditavam na formação da sociedade brasileira e de uma identidade nacional, por 

conta da “miscigenação e do clima tropical” (PRADO, 1981) Gilberto acreditava que o 

patriarcalismo, a miscigenação entre raças, etnias, culturas e o clima tropical seriam o 

cerne da sociedade brasileira. A senhor versus escravos era muito violenta, Freyre ressalta 

isso ao longo do livro, descrevendo cenas de torturas físicas hediondas e comuns no pe-

ríodo escravocrata.  Porém, segundo ele, a relação senhor versus escravo era verdadeira-

mente democrática, relação pois as relações íntimas abusivas entre casa grande e senzala, 

não permitia ocorrer uma guerra entre raças. Isso porque a sociedade brasileira para ele 

era, além de mestiça, sobretudo fundamentada pelo patriarcalismo, por inter-relações en-

tre culturas e etnias pelos trópicos. Esses três pontos alicerces seriam, então, a razão pela 

qual a civilização brasileira foi um exemplo ímpar de democracia racial. Os estudos de 

Freyre serviram para moldar o ideal racial sobre o país, até os dias atuais o pensamento 

dele é usado para negar a existência do racismo no Brasil.  

Lélia Gonzalez (1988), reitera que, desde a colônia, nossa sociedade era racialmente 

estratificada, essas estratificações se tornaram presente em políticas de embranquecimento 

e de negação da raça e da cultura. É interessante destacar, que nesse processo descrito por 

Lélia, quando a estratégia da eliminação se torna inviável, o modus operandi se altera para 

o da integração e apropriação. Criou-se, o imaginário de que todos os três atores sociais, 

o indígena, o negro e o português, vivam em perfeita harmonia e simbiose cultural, sendo 

que na realidade tínhamos um sistema de dominação branca baseada em aculturação, espi-

temicídio e apoderamento. Ambos os sistemas, de denegação do racismo e de democracia 

racial, são estruturantes das desigualdades encontradas na sociedade brasileira.  
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Brancura e a ordem competitiva

Numa época em que a sociologia era baseada no estudo do que Ramos chamou de 

“negro tema”, que se diferenciava do “negro vida” pro ser um apanhado de estereótipos e 

características menos complexas, os estudos sociológicos se concentravam em analisar o 

negro para decifrar o problema do racismo, enquanto Ramos defendia que o racismo deve-

ria ser analisado a partir do branco, levando em consideração que é o branco que comete o 

racismo e “racializa” as outras etnias, enquanto o próprio sujeito branco não é racializado. 

Para que a minoria colonizadora mantivesse seu domínio sobre o negro, era neces-

sário mais do que o uso da força e violência. Algo de mais profundo em termos psicosso-

ciais, precisava operar para que fosse possível a continuidade de um regime que deprecia-

va tudo que advinha da negritude.  Para tal, eram necessários “processos de domesticação 

psicológica” (Ramos 1957). Tais processos ocorrem, segundo Guerreiro Ramos, a partir 

daquilo que ficou conhecido como “brancura”: a depreciação e a desvalorização da estéti-

ca e da cultura negra; a falta de entendimento, do branco, em perceber que também é um 

ser racializado e, portanto, possui privilégios por conta de sua cor de pele em um país ex-

tremamente desigual e racista como o Brasil. O autor entende que o país está se moderni-

zando enquanto carrega uma ideologia colonial, a brancura, que limita o desenvolvimento 

da sociedade brasileira. Seu argumento, muito inovador para a época vai de encontro com 

as afirmações de Florestan Fernandes, que ao tentar elucidar os impasses das instituições 

de uma “ordem social competitiva” no Brasil, aferiu que o negro teve o piro ponto de par-

tida na formação da sociedade de classes. Ele analisa que a socialização que causou fissu-

ras e a ruptura do antigo regime escravocrata para ordem social competitiva, não permitia 

a mobilidade social, uma vez que os recém libertos não possuíam condições mínimas de 

socialização nesse sistema, e onde a competição era cerceada pela aristocracia branca que 

repõe os resquícios estamentais e se nutre da ordem estamental competitiva para manter 

seus privilégios. 
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O autor nos chama atenção para o fato de que, a transição para a nova ordem                        

social, que era competitiva, foi extremamente problemática. Uma vez que ela estabeleceu 

novas estruturas sociais, nas quais os indivíduos negros, ou eram parcialmente sociali-

zados, ou eram socializados de forma restrita e em terceiro caso esses indivíduos sequer 

eram socializados. Por isso é fundamental entender que nessa transição se deu a exclusão 

social dos negros.    

Em suma, a cultura brancura ao persistir com seus critérios de estética, valores e 

regras, tornou-se um impasse ao desenvolvimento da nação, pois dificultou a conscienti-

zação e a integração do negro na sociedade nacional. A livre competição requer igualdade 

e não à igualdade se houver conflito racial, não haverá democracia no Brasil enquanto a 

questão racial for um problema.  
 

Manutenção de desigualdades

Consideramos acima, os fatores que levam a continuidade de ideais do regime colo-

nial ligados a uma ordem estamental, onde privilégio e ascensão para pessoas negras são 

constantemente dificultados, gerando assim um sistema de reprodução de desigualdades. 

Dados do GEEMA IESP de 2017, nos mostra que pessoas negras ainda possuem renda 

per capita bem inferior às de pessoas brancas, menos acesso a empregos e educação que 

resulta diretamente numa estagnação na pirâmide social.   

Davis (2016) em Mulheres raça e classe, faz uma análise em que apresenta o colo-

nialismo como sendo a base das desigualdades e violências que acometem a população 

Negra, o sistema político de dominação capitalista, sustenta-se na manutenção de desi-

gualdade entre os indivíduos, desigualdade essa, indispensável para a conservação desse 

sistema. Sistema esse onde mulheres negras sobretudo são as mais afetadas, Sobrinho 

(2011) discorre em seu artigo sobre a desigualdade que mulheres negras são expostas no 

sistema capitalista, ela relata que o patriarcado no mundo capitalista opera a lógica que 

permite o controle dos corpos com base no gênero, fomentado estruturas de dominação 
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que beneficiam homens brancos, em detrimento das mulheres negras. Essas estruturas so-

ciais têm impacto direto na vida econômica dessas mulheres, pois foram fundamentadas 

em princípios que permitem a inalteração da desigualdade, seja no acesso a mercado de 

trabalho, estudo, políticas públicas ou até em casos onde seus direitos são violados.  

Conclusão

Munanga (2014) explana que é imprescindível para o estudo do racismo, conside-

rar-se os fatores históricos e culturais, acerca da raça, os primeiros intérpretes do brasil 

se dedicaram a compreender a questão racial, mesmo que numa ótica onde o indivíduo 

negro era problematizado. Formularam teorias que contribuíram para a formação social 

da nação, e que fundamentam práticas que contribuem para a denegação do racismo, es-

corada em uma falsa harmonia social. Essa falsa harmonia, aliada a denegação, além de 

capturar a subjetividade de indivíduos negros, os colocou em posição de desigualdade em 

relação aos indivíduos brancos, ramos nos mostrou que o arquétipo da branquitude con-

tribuiu para essa captura de subjetividade, num nível que o ideal racial era se aproximar 

ao máximo da brancura, um sistema de indivíduos brancos favorecendo outros indivíduos 

brancos, e que culminou numa sociedade onde as pessoas negras não tiveram as mesmas 

condições de prosperar na nova ordem social competitiva instaurada, gerando assim uma 

série de disparidades, que se expressam no campo político, social e econômico, onde pes-

soas negras são sistematicamente desfavorecidas e postas a margem.  
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RESUMO: O artigo objetivou uma tentativa de síntese sobre a problemática da sucessão no 
campesinato e a reprodução do modo de vida camponês. A temática da sucessão é um dos ele-
mentos centrais nos estudos de campesinato, pois depende dos mais jovens a continuidade des-
ta engrenagem na unidade produtiva, assumindo papéis sociais e de gêneros específicos. Com 
base na revisão de literatura o campesinato pode ser considerado uma categoria complexa na 
análise teórica, dada sua diversidade/ heterogeneidade, ao mesmo tempo os elementos centrais, 
ressignificado com a modernização da agricultura, permanecem basilares neste modo de vida e 
produção singular cultural e econômico agrícola, a centralidade da unidade familiar agrícola. A 
sucessão geracional é uma condição necessária para a manutenção dos saberes, da unidade fami-
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Introdução 

O artigo em tela trata de uma tentativa de síntese sobre a problemática da sucessão 

no campesinato e a reprodução do modo de vida do camponês. A temática da sucessão é 

um dos elementos centrais nos estudos de campesinato, já que historicamente na peque-

na propriedade agrícola, a terra é passada por meio da herança dos pais para os filhos, 

que herdam e a repassam para a geração sucessora posterior (BRUMER; ANJOS, 2008), 

portanto,dependerádos mais jovens a continuidade desta engrenagem. Quando um casal 

de camponês não tem filhos, ou os seus filhos decidem não permanecer na agricultura, ai 

temos uma ruptura no processo sucessório e a unidade familiar agrícola com o envelheci-

mento do proprietário deixará de existir. 

No Brasil grande parte dos estudos que temos sobre a juventude no meio rural 

(WEISHEIMER, 2005; CASTRO et al. 2009), o tema da sucessão predomina as análises. 
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Os jovens por sua vez, são pressionados pelo sistema capitalista a deixar a pequena pro-

priedade familiar e migrar para cidade em busca de trabalho assalariado que lhe garanta 

sobrevivência, tendo em vista que a maioria das unidades agrícolas possui pouca área para 

cultivo e criação, não comportando novas lavouras ou não são capazes garantir remunera-

ção para os filhos (SOUSA, 2018). 

Os estudos recentes (WEISHEIMER, 2009; SOUSA, 2018), revelam um contexto 

de linha tênue decisória que enfrentam os jovens, entre os projetos coletivos familiares e 

os projetos individuais do jovem. De um lado os projetos coletivos familiares, que podem 

ser expressos no desejo dos pais que os filhos permaneçam no campo dando continuidade 

à unidade familiar agrícola. Já outros pais sabem que a permanência dos filhos no campo 

lhe imputará poucas perspectivas de desenvolvimento econômico, e almejam na migração 

dos filhos uma possibilidade de um retorno econômico que poderá salvar a unidade fami-

liar. E de outro lado, os projetos individuais do jovem, expressos, por exemplo: na possi-

bilidade de maior escolarização, possibilidade de renda fixa mensal, mais autonomia nas 

decisões pessoais, maior possibilidade de lazer etc. Nesta balança, a migração é o caminho 

mais costumeiro, principalmente dos jovens e entre as jovens mulheres (WEISHEIMER, 

2009), ocasionando dois fenômenos: o envelhecimento da população camponesa e a mas-

culinização do campo.

O trabalho está estruturado em três partes. No primeiro tópico partiremos dos clás-

sicos, para entendermos o campesinato no contexto capitalista mais amplo, Wanderley 

(1996) e Seyferth (1985, 2011, 2015) para situar o contexto brasileiro. No segundo tópico, 

fazemos uma síntese da diferenciação dos conceitos de sucessão familiar e reprodução 

social. No terceiro tópico, falaremos da sucessão na atualidade com base nos estudos re-

centes. Nas considerações finais retomaremos fazendo uma síntese e apontando propostas 

para novos estudos. 



110

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

O campesinato no contexto capitalista

Theodor Shanin (1976) caracteriza o campesinato em quatro aspectos estruturantes 

de sua identidade social: a exploração familiar agrícola como unidade básica; cultivo da 

terra e criação de gado como principal modo de vida; uma cultura tradicional específica 

intimamente ligada à forma de vida de pequenas comunidades rurais; a subordinação à 

direção de poderosos agentes externos (mercado e o agronegócio). Conforme pontua K. 

Kautsky (1980), havia uma autossuficiência na produção para o autoconsumo e no uso de 

mão de obrada família camponesa no contexto pré-capitalista, “[...] do resultado do mer-

cado poderiam depender a sua abastança e o seu luxo, mas nunca a sua existência. Esta 

sociedade, que se bastava a si mesma, era indestrutível” (p.12).

Por outro lado, falar de campesinato é tratar uma diversidade, já que conforme 

Shanin “a heterogeneidade dos camponeses é indubitável” (2005, p.2). O autor chama 

atenção que não devemos conceituar o campesinato sem considerar o contexto social mais 

amplo, ou de modo diacrônico, sem a compreensão contexto histórico em que ele se rela-

ciona. Nesta vertente, o campesinato se apresenta não como um modo imutável, mas que 

busca formas de sobrevivência, nem que para isso ele use de mecanismos do modo produ-

ção capitalista, como o exemplo do assalariamento em tempo parcial de alguns membros 

da unidade familiar agrícola (SEYFERTH, 2015). Nas palavras do autor “eles persistem, 

ao mesmo tempo em que se transformam e se vinculam gradualmente à economia capita-

lista circundante, que pervade suas vidas” (SHANIN, 2005, p.9). Por fim, o Shanin defen-

derá o conceito de camponês como uma mistificação, e como mistificação não é possível 

revogá-lo ou substituí-lo por outro termo ou conceito, sua capacidade de apresentar uma 

compressão das relações sociais ainda não se esgotou, portanto, nesta ótica, ele permanece 

vivo (SHANIN, 2005).

No Brasil atual, a pequena propriedade familiar rural é qualificada como agricultura 

familiar. Nasce do reconhecimento do estado por meio da formulação de uma política pú-
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blica destinada a esse grupo específico, fruto das reinvindicações dos movimentos sociais 

do campo em prol reforma agrária, que ganhou forças na segunda metade do século XX. 

Já o termo campesinato, tem um sentido ideopolítico mais amplo, e o estado, por sua vez 

irá tentar apagá-lo, principalmente, no período da ditadura militar (1964- 1984). 

No texto Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade de Maria de 

Nazareth Baudel Wanderley, a autora destaca duas abordagens presentes no debate sobre 

a construção do conceito para a agricultura familiar no Brasil. A primeira, é a concepção 

“clássica” que a agricultura familiar “trata-se da reprodução pura e simples de um campe-

sinato “tradicional” com sua forma específica de funcionamento” (WANDERLEY, 1996, 

p.44). Já na segunda, o agricultor familiar seria “[...] um novo “personagem” na atividade 

agrícola e no meio rural, capaz de responder às exigências da sociedade e do mercado 

modernos [...]” (ibid.).Na concepção de Wanderley (ibid.) no agricultor familiar “de uma 

certa forma, permanece camponês [...] na medida em que a família continua sendo o obje-

tivo principal que define as estratégias de produção e de reprodução e a instância imediata 

de decisão”. Na perspectiva de Wanderley as transformações vividas no campo com a 

inserção capitalista que dá vida ao chamado agricultor familiar moderno.

Partindo desse pressuposto, na visão deSeyferth (2011), há uma dificuldade na con-

ceituação do campesinato no Brasil, dada a diversidade identitária, tendo em vista “os 

processos de mudança sociais associados à proletarização e à migração” (p. 401). Tais 

processos são formas de reação dos camponeses ao processo de capitalização do campo, 

alternativas viáveis de manutenção da unidade familiar. Na visão da autora “o mundo 

camponês não é estático [...] mesmo a migração, transitória ou não,é parte constitutiva 

desse mundo e, em alguns casos, pode ser o caminho deretorno a terra por outros meios”(-

SEYFERTH, 2011. p. 413).

Portanto, apreende-se com base na revisão literatura que o campesinato é uma ca-

tegoria complexa, dada sua diversidade/ heterogeneidade, ao mesmo tempo os elementos 

centrais, muitas das vezes ressignificados com a modernização da agricultura, permane-
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cem basilares neste modo de vida e produção singular cultural e econômico agrícola, a 

centralidade da unidade familiar agrícola.  A seguir adentraremos em mais elementos ao 

tratarmos das categorias reprodução e sucessão familiar.

Sucessão familiar e reprodução social no campesinato

Como já enunciado anteriormente a sucessão dos filhos na agricultura familiar é o 

fio condutor no processo de reprodução social do campesinato. Mas o que podemos con-

siderar como sucessão? E o conceito de reprodução social neste contexto? Para Garcia 

Junior e Heredia (2009) no campesinato não teríamos como desassociar a unidade de pro-

dução da unidade de consumo familiar. Tendo em vista que a definição de “o que produ-

zir” e “quem produzirá”, é definido no próprio núcleo familiar para a própria manutenção. 

Para Brumer e Anjos (2008, p. 8), “os estudos sobre reprodução social preocupam- 

-se com as formas pelas quais se dá a continuidade de estruturas, práticas e instituições 

sociais”. Nas palavras de Garcia Junior e Heredia a reprodução social é condicionada pela 

“transmissão do patrimônio de nome patronímico e do capital simbólico acumulado por 

gerações anteriores, transmissão de patrimônio material e cultural” (2009, p.225). Toman-

do como base o estudo de Almeida (1986), Brumer e Anjos (2008), apresentam duas tipo-

logias de reprodução social na agricultura familiar, uma de curto prazo e outra de longo 

prazo. A primeira diz respeito à reprodução cotidiana, as estratégias que mantém a unida-

de familiar nos aspectos básicos: divisão do trabalho, o que se produz e como se produz, 

a lógica econômica da família. Já a de longo prazo, diz respeito à reprodução geracional, 

relacionadas às práticas de sucessão geracional: a forma como os filhos vão assumindo o 

papel dos pais, a forma como a herança é dividida, as práticas de matrimônio e as ralações 

de parentesco. No nosso estudo privilegiaremos este segundo modelo. 

 A reprodução social no campesinato pressupõe também um processo de reprodução 

de papéis sociais de gênero11 e de geração bem definidos, conforme narram Garcia Junior 

11  Para Scott (p. 86) duas vertentes compõe o conceito de Gênero: “[...] (1) o gênero é um elemento 
constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidasentre os sexos e (2) o gênero é uma 
forma primária de dar significado às relaçõesde poder.
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e Heredia (2009, p. 226): “o homem pai de família centraliza as decisões nas atividades 

agrícolas, ao passo que à mulher mãe de família cabe à responsabilidade pela organização 

do consumo”.Esses papéis reproduzem também hierarquias neste sistema, um exemplo é a 

qualificação do trabalho. No campesinato a qualificação do trabalho social desempenhado 

por homens e mulheres, criança, jovens e adultos, possuem status diferentes. É comum na 

literatura encontrarmos trabalho leve versus trabalho pesadoe trabalho versus ajuda,para 

qualificar o trabalho a partir dos sujeitos que o desempenha.No estudo realizado por Pau-

lilo (1987, p. 2-3) em diversas regiões do País é evidenciada a diferença entre o trabalho 

leve e o trabalho pesado, “[...] o primeiro, atribuição de mulheres e crianças. Osegundo, 

incumbência masculina. A mesma divisão aparece em outros locais queestudamos”.

Outro exemplo de hierarquia é a herança no campesinato. O modo como é partilha-

da a herança, historicamente, em um contexto de escassez de terras, revela uma posição 

subalterna das mulheres neste sistema. Segundo Giralda Seyferth, “a estratégia mais sim-

ples exclui as mulheres da herança da terra. Neste caso é feita uma diferenciação clara en-

tre o dote e a herança” (1985, p. 14). Nos dois casos aqui exemplificados, a qualificação do 

trabalho e a divisão da herança, verifica-se uma forte imposição de um poder patriarcal12, 

que coloca em situação de inferioridade as mulheres no processo de reprodução social do 

campesinato.  

Já no que tange a sucessão geracional, apontam Brumer e Anjos que a “sucessão im-

plica numa socialização prévia naatividade, iniciada durante a infância, e que, em grande 

medida, ocorre “na prática”” (2008, p. 9). Desde cedo na agricultura familiar os filhos são 

socializados em um ambiente que o trabalho é gerido pela família e há uma transmissão 

dos saberes de cada tarefa para as gerações posteriores, em passos sucessivos de aprendi-

zados e internalização cultural.

 Portanto, a sucessão geracional é uma condição necessária para a manutenção dos 

saberes, da unidade familiar e os papéis sociais que os sujeitos vão apreendendo ao longo 

12  O conceito de patriarcado diz respeito, a um sistema de dominação, que é concebido de forma ampla 
e que este incorpora as dimensões da sexualidade, da reprodução e da relação entre homens e mulheres, 
em que os homens estariam num nível de poder superior ao das mulheres, portanto,elas devem ser sub-
missas eles (AGUIAR, 2000).  . 
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da vida. Neste sentido a reprodução social geracional “consiste no processo de manter, 

repor e transmitir os mecanismos sociais de geração para geração, no interior do processo 

de produção constituído” (LEFEBVRE,1994, WEISHEIMER, 2009, p.106).

A sucessão geracional na contemporaneidade                                              
camponesa

Foi dito anteriormente que a sucessão geracional é garantida em um processo de 

assimilação que ocorre desde a infância, com atribuições de papéis sociais e de gênero, 

ligados a uma longa tradição que se reproduz. Mas então como explicarmos à saída dos 

jovens do campo? Quais elementos justificam a recusa dos jovens em suceder seus pais 

na agricultura? A seguir apresentaremos alguns elementos explicativos que a literatura e 

estudo recentes têm nos subsidiados.

Brumer e Anjos (2008) nos ajudam neste sentido, apontando algumas das razões 

que tem colocado em risco o processo sucessório no campo. O primeiro diz respeito ao 

processo de desvalorização cultural do meio rural, que se relaciona a negação de estraté-

gias tradicionais de reprodução social. O casamento, por exemplo, em gerações anteriores, 

era regulado pela escolha dos pais, com as transformações sociais e novos valores que são 

incorporados, atualmente, o poder decisório é das jovens e dos jovens,o que permite que 

estabeleçam relações conjugais externas ao meio rural, daí migrando para o meio urba-

no. Outro elemento apresentado pelas autoras é a desvalorização simbólica da atividade 

agrícola, isso decorreria do aumento da escolarização dos jovens em relação às gerações 

anteriores. Brumer e Anjos (2008) apresentam outro fator, que é o modo negativo, penoso 

ou pesado e pouco lucrativo que é atribuído à atividade agrícola, principalmente quando 

comparada a outras atividades urbanas.

Por fim, outro fator que está ligado diretamente à sucessão, é o modo como herança 

é partilhada e o tempo para a autoridade paternal dá lugar à decisão dos filhos na unidade 

familiar. Neste ponto Brumer e Anjos (2008) apresentam ao menos duas problemáticas 

centrais imbricadas a este respeito: o primeiro é como a sucessão ocorre e culmina com 



115

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

a herança da terra. Nem sempre dada a autoridade paternal esse processo pode sercurto 

ou demorado e permeado por muitos conflitos, principalmente quando os filhos trazem 

inovações para a propriedade, muitas vezes essas inovações são ignoradas pelos pais, o 

que provocam decepção e por vezes desestimulo na permanência no campo. Já o segundo 

fator é partilha desigual da propriedade, considerando os tamanhos das prosperidades, 

nem sempre é possível que todos os filhos possam herdá-la, muitas das vezes é indivisí-

vel, obrigando que apenas um dos filhos (geralmente do sexo masculino) permaneça na 

unidade produtiva e os demais passam a trabalhar na condição de assalariado na cidade 

(SEYFERTH, 2015).

Existem outros fatores que a literatura apresenta como limitadores para a perma-

nência dos jovens no campo,dentre eles, a dificuldade de lazer e o casamento. Em um 

levantamento anterior (SOUSA, 2015), o lazer aparece como um fator importante para os 

jovens, o meio urbano é atrativo por possibilitar-lhes conhecer mais pessoas e ter acesso 

às práticas esportivas e culturais. A possibilidade de casamento, principalmente para os 

homens, tornou-se um fator complexo no campo, tendo em vista a masculinização da po-

pulação camponesa. A masculinização do campo é “uma consequência do fenômeno da 

migração diferencial por sexo” (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p.4). A literatura 

revela que as mulheres são as que mais migram, fruto também das desigualdades de gêne-

ro, principalmente,expressas nas condições materiais e no acesso à terra, assim elas bus-

cam no meio urbano melhores condições de vida, causando uma prevalência de homens 

muito superior à de mulheres.  

Outros dois fatores que merecem relevo são o acesso à terra e o acesso à renda, in-

trínsecos ao processo de construção de autonomia material, constituem-se como desafios 

que impõem a dificuldade dos jovens permanecerem no campo. O acesso a um salário 

mensal justifica a saída de muitos jovens do campo, a cidade é vista como o “lugar das 

oportunidades” (SOUSA, 2018),já que no campo, na maioria das vezes, seu trabalho não 

é remunerado e não há autonomia para decisões econômicas na unidade familiar.
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A sucessão neste sentido aparece como um processo complexo que depende de 

múltiplos fatores e não apenas de uma preferência simplória: “ficar ou sair”. Nas palavras 

de Molina (2015, p. 13): “ficar ou sair não é simplesmente uma escolha ao bel-prazer dos 

jovens, mas uma difícil decisão permeada por condicionantes estruturais sobre as quais 

individualmente não conseguem incidir no sentido de superá-las”. Os jovens que desejam 

continuar no campo “enfrentam um tempo histórico no qual os horrores da sociedade 

capitalista se intensificaram profundamente no campo brasileiro” (MOLINA, 2015, p. 

13). Portanto, pensar a sucessão “[...] é ir além da fronteira das “escolhas”, emergem das 

próprias desigualdades que este modelo societário impõe, nos quais os reflexos são mais 

visíveis nos jovens” (SOUSA, 2018, p. 20).  

Com base no caminho aqui desenhado, a sucessão não é uma condição simples da 

reprodução social do modo de vida dos camponeses. Na contemporaneidade, a sucessão 

pode ser uma consequência de condições objetivas, materiais e culturais em que permita 

os e as jovens ter uma qualidade de vida e perspectivas de um futuro no campo, ou uma 

realidade inconciliável com o avanço do capitalismo no campo. No caso brasileiro, de um 

processo desigual de distribuição de terras, o êxodo tem sido o principal destino e suces-

são tem se constituído como um desafio gigante. 
  

Conclusão

O trabalho aqui esboçado tratou-se de uma tentativa de síntese sobre a sucessão dos 

jovens nas unidades agrícolas familiares. Fruto das provocações da disciplina de Estudo 

de Campesinato. O estudo mostrou que mesmo com olhares e recortes diversos, a suces-

são apresenta-se como um tema atual e necessário para o entendimento dos jovens no 

contexto rural.

Nas palavras de Woortmann “a tradição, então,não é o passado que sobrevive no 

presente, mas o passado que, no presente,constrói as possibilidades do futuro” (1990, p. 

17), não é possível entender a realidade dos jovens no meio rural de modo restrito ao cam-

po das vontades, sem uma compreensão do contexto social que eles estão imersos, mas 
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sim pensar as decisões situadas no“campo de possibilidades13”(VELHO, 2003).  Ainda 

como nos inspira Woortmann é preciso que as mudanças ocorram e o campesinato busque 

estratégias de reprodução, que necessariamente, não sejam aquelas que historicamente 

tinham sido desenvolvidas.

Por fim, sabemos que diversas janelas são abertas nesse trabalho, que não se esgo-

tam aqui as possibilidades de reflexão sobre a sucessão, mas que no futuro poderemos ma-

turar e avançar neste sentido. Não foi proposta aqui a possibilidade de exaustão do tema, 

mas a possibilidade de aproximação da sua essência.
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RESUMO: O pleito de 2018 inaugurou uma ocupação recorde de mulheres na Câmara dos De-

putados, mediante a eleição de 77 deputadas, 15% das cadeiras da Casa. A Bancada Feminina do 

Congresso Nacional possuía o histórico de atuar unida independentemente das diferenças ideo-

lógicas, e em diálogo com movimentos feministas, desde a Assembleia Nacional Constituinte, 

a fim de aprovar proposições que ampliassem seus direitos. A legislatura iniciada em 2019, no 

entanto, rompeu com essa tradição: a Bancada virava à direita, com 44 parlamentares integran-

tes da base partidária do governo. Esta guinada conservadora começou a ser germinada décadas 

atrás, quando a ampliação da conquista de direitos para grupos minoritários, como mulheres e 

população LGBTQIA+, provocou uma reação antagônica por grupos conservadores. Portanto, a 

presente pesquisa se propõe a escrutinar os Projetos de Lei formulados entre 2019 e 2023 pelas 

77 deputadas eleitas em 2018, e também pelas suplentes que passaram a integrar o corpo legisla-

tivo do Congresso depois de já iniciada a legislatura, buscando responder às seguintes questões: 

a Bancada Feminina foi afetada pela reconfiguração de forças que deu vazão ao conservadorismo 

em âmbito nacional? Como? Qual conceito de mulher pode ser depreendido a partir da perfor-

mance e da trajetória dessas parlamentares eleitas? Quais temas aparecem com maior frequência 

e relevância em seus discursos? Como os direitos das mulheres são abordados e engendrados 

nesses projetos? 

PALAVRAS-CHAVE: mulheres eleitas; Bancada Feminina; Câmara dos Deputados.

Este projeto de dissertação propõe-se a mapear e perscrutar os projetos de lei (PL) 

formulados entre os anos de 2019 e 2023 pelas deputadas federais eleitas em 2018 e pelas 

suplentes que passaram a integrar a Casa enquanto a atual legislatura já estava em curso, 

analisando as políticas públicas propostas pelas parlamentares. Além disso, deseja anali-

sar as trajetórias políticas e pessoais de cada integrante do corpo legislativo da Bancada 

Feminina, com o intuito de examinar de que forma esses elementos exercem influência 

sobre suas colocações políticas e ações legislativas. Isto porque o pleito de 2018 inaugu-

rou uma ocupação recorde de mulheres na Câmara dos Deputados, mediante a eleição de 

77 deputadas, valor correspondente a 15% das cadeiras da Casa - na legislatura anterior, 

a ocupação era de 10%.
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A Bancada Feminina do Congresso Nacional possuía o histórico de atuar unida in-

dependentemente das diferenças ideológicas e em diálogo com movimentos feministas14 

desde a Assembleia Nacional Constituinte, a fim de aprovar proposições que ampliassem 

seus direitos (RANGEL, 2012; MATTOS & PARADIS, 2014). Assim, lograram conquis-

tas como a Lei do Planejamento Familiar (1996), a possibilidade de realizar o procedi-

mento de esterilização em hospitais da rede pública (1996), a Lei 9504/97, que estabelecia 

cotas para mulheres nos processos eleitorais (1997), a normatização do atendimento ao 

aborto legal através do SUS (1998) e a Lei Maria da Penha (2006) (RANGEL, 2012). 

A legislatura iniciada em 2019, no entanto, rompeu com essa tradição: a Bancada 

Feminina virava à direita, com 44 parlamentares integrantes da base partidária do gover-

no, muitas declaradamente antifeministas.

Sob esta perspectiva, uma análise das raízes teóricas do pensamento político de-

monstra que é histórica a marginalização dos temas de gênero e de todas as questões que 

os perpassam (BIROLI, 2017). Flávia Biroli (Idem, p. 176) afirma que, justamente pelas 

relações de gênero não serem tematizadas tradicionalmente, a teoria política “assume uma 

conformação de gênero da política e do pensamento, colaborando para reproduzir formas 

de dominação que excluem e marginalizam as mulheres”. 

Desse modo, a relevância da presente pesquisa encontra-se em estudar os efeitos do 

recrudescimento conservador no Brasil de forma não tradicional, tendo em vista que esse 

tema é comumente analisado na Ciência Política sob uma ótica que abrange o corpo polí-

tico como um todo, não distinguindo gêneros. Logo, não é capaz de compreender como o 

processo afeta as mulheres, sub-representadas politicamente em meio a instituições domi-

nadas majoritariamente por homens. 

 Já a escolha de observar a Câmara dos Deputados foi definida em razão deste es-

paço ter sido criado para refletir a pluralidade de ideias que compõem a sociedade brasi-

14  O conceito de feminismo é aqui caracterizado como uma corrente crítica à desigualdade de gêneros, 
que promove e reivindica os interesses e direitos das mulheres (RANGEL, 2012).
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leira. Os deputados, ao ocuparem a Casa, procuram obter recursos e apoio para que suas 

demandas sejam atendidas. Sendo assim, é preciso compreender que os membros do Le-

gislativo ocupam “posições estratégicas de comando da estrutura social” (MILLS, 1956 

apud CODATO & PERISSINOTTO, 2015), exercendo poder sobre o aparelho estatal e 

deliberando medidas passíveis de atingir toda a nação. 

Ainda, é necessário que seja realizado o estudo do ciclo do processo decisório e de 

decisões concretas da Câmara dos Deputados para averiguar quem são aqueles que detém, 

de fato, uma capacidade efetiva de influência sobre o processo (DAHL, 1961 apud CO-

DATO & PERISSINOTTO, 2015). Para tal, é fundamental compreender que quanto maior 

a capacidade de um grupo agir unido, mais provável é que ele detenha um poder efetivo 

de ação política. 

Portanto, a pesquisa compromete-se a escrutinar os projetos de lei, partes funda-

mentais do ciclo de processo decisório, formulados pelas deputadas integrantes da atual 

legislatura. Os PLs possuem a seguinte estrutura: 1) preliminar - contando com epígrafe, 

autoria, ementa, preâmbulo, enunciado e âmbito de aplicação da norma; 2) normativa - 

que abarca a matéria que consta na proposição, dispondo de parágrafos, incisos, alíneas 

e itens; 3) informações complementares - tais como prazo de vigência, cláusulas revo-

gatórias e a justificativa, na qual o parlamentar argumenta as razões que fundamentam o 

projeto. À vista disso, um projeto de lei pode ser considerado um formato de discurso, pois 

demonstra as ideias e o posicionamento de quem o formulou. 

Isto posto, Tremblay (2007) definiu as dimensões de representação política15, dentre 

as quais duas serão analisadas: representação descritiva e representação substantiva. A re-

presentação descritiva é caracterizada como uma política de presença, na qual os represen-

tantes se assemelham aos representados. Já a representação substantiva seria uma política 

de ideias, na qual os representantes devem pensar de forma semelhante aos representados, 

responsabilizando-se por lutar por seus interesses e direitos. 

15  Sendo elas: representação formal, representação descritiva, representação substantiva e representação 
simbólica.
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Acerca do tema, Patrícia Rangel (2012) sustenta a importância de compreender as 

duas formas de representação como complementares. Isto é, reforçando a necessidade de 

aumentar a inclusão de mulheres na política institucional, mas destacando que essas parla-

mentares devem ter consciência de gênero para que o grupo que se assemelha a elas seja, 

de fato, representado e defendido.

Apesar da expansão da representação descritiva, o crescimento do número de depu-

tadas permanece abaixo do ideal para que seja alcançada a paridade política de gêneros, 

tendo em vista que, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 52,5% do 

eleitorado brasileiro em 2018 era composto por mulheres, enquanto as eleitas representa-

ram apenas 15% do corpo legislativo. A raiz dessa conjuntura encontra-se na esfera priva-

da, identificada como o ambiente familiar ou profissional, locais onde se desenvolvem os 

afetos e a vida particular de cada indivíduo. Desse modo, a divisão sexual do trabalho no 

campo privado, onde, tradicionalmente, o homem encarrega-se do serviço remunerado, 

enquanto a mulher é incumbida do trabalho doméstico e exerce o papel de cuidadora da 

família (GUEDES, 2016), suscita na lacuna de um recurso fundamental para a participa-

ção política: o tempo (BIROLI, 2017). 

A análise das relações de gênero demonstra que não há fronteiras entre os campos 

público e privado, mas, na realidade, uma forte conexão entre eles, responsável pela per-

sistência da sub-representação feminina na política e pela marginalização da mulher na 

sociedade e no exercício pleno da cidadania (BIROLI, 2017). É de suma importância des-

tacar, no entanto, que as relações de poder que marginalizam as mulheres não se limitam 

somente às questões de gênero, se articulando com outros modos de opressão. A teoria 

feminista da interseccionalidade (KRIZSAN, SKJEIE & SQUIRES, 2012) define que as 

formas de opressão podem se associar, acarretando a viabilidade de uma pessoa ser opri-

mida por variadas características simultaneamente, tais como gênero, raça, classe social e 

orientação sexual.
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Retomando o contexto político brasileiro, as eleições de 2018 consagraram o pro-

cesso de recrudescimento conservador16 em âmbito nacional, simbolizado pela chegada 

de Jair Messias Bolsonaro à Presidência da República. Esta guinada conservadora, no 

entanto, começou a ser germinada décadas atrás: após a redemocratização, o país foi mar-

cado por diversos avanços na esfera social, ampliando a conquista de direitos para grupos 

minoritários, como as mulheres e a população LGBTQIA+. Contudo, essa onda provo-

cou uma reação antagônica por aqueles que se sentiam ameaçados pelo progresso social 

(SANTOS & PAYNE, 2020).

Desse modo, a objeção aos avanços progressistas aumentava gradativamente (MA-

TTOS & PARADIS, 2014), especialmente durante os mandatos dos presidentes do Parti-

do dos Trabalhadores (PT). Durante o governo de Lula (PT), guarnecido com alta taxa de 

aprovação especialmente entre as camadas mais populares, diversos avanços progressistas 

foram conquistados. Dentre eles, a aprovação da Nova Lei de Biossegurança (2005), a 

qual possibilitava a utilização de embriões provenientes de reprodução assistida para a 

produção de células-tronco, foi o ponto que articulou os movimentos pró-vida brasileiros 

(LUNA & OWSIANY, 2019). As autoras destacam a influência de agentes religiosos nes-

sa articulação, responsável pela criação do Projeto de Lei 6150/2005, o Estatuto do Nas-

cituro, com o intuito de proteger até mesmo fetos anencéfalos ou concebidos por estupro, 

além de incluir o aborto na lista de crimes hediondos. 

A criminalização do aborto é aqui analisada como uma forma de impedir que as 

mulheres exerçam plena autonomia sobre seus corpos, contrariando uma das principais 

reivindicações feministas. Isto é, o Estado, apoiado por segmentos da sociedade e grupos 

religiosos, coloca-se como detentor de certo domínio e autoridade sobre a mulher. 

Todavia, o movimento conservador articulou-se ainda mais fortemente enquanto 

uma mulher ocupava o cargo político mais alto do Brasil pela primeira vez na História: 

16  O conceito de conservadorismo é tematizado neste trabalho à luz da definição de Bobbio, Matteucci e 
Pasquino (1983), segundo a qual o termo caracteriza ideias e atitudes com o intuito de preservar o sistema 
político tradicional e suas formas de funcionamento, contrapondo-se a forças e pensamentos inovadores 
e reagindo a avanços progressistas.
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Dilma Rousseff, eleita para a Presidência da República pelo PT no ano de 2010, teve seu 

primeiro mandato marcado pelos protestos de 2013, quando um aumento no valor da pas-

sagem do transporte público transformou-se no estopim de uma série de manifestações ao 

redor do país (SINGER, 2013). A elevação do preço coincidiu com o momento em que o 

governo investia na infraestrutura necessária para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016 (Idem), desencadeando um sentimento de revolta na sociedade, 

bem como o início de forte instabilidade política. 

Assim, as demandas da população tornaram-se dispersas, ganhando impulso temas 

como anticorrupção e lei e ordem, ao mesmo tempo em que disseminava-se a ideia de 

que os recentes avanços nos campos do gênero e da sexualidade estariam ameaçando a 

“família tradicional” - patriarcal e heteronormativa - através do emprego de uma suposta 

“ideologia de gênero” ensinada nas escolas (SANTOS & PAYNE, 2020). 

Logo, os movimentos que originalmente pediam a redução do valor das passagens 

de ônibus foram incorporando elementos discursivos conservadores, anti-LGBTQIA+, 

anti-feministas e anti-petistas, tendo em vista que a legenda foi responsabilizada pela 

corrupção política existente no país. Desse modo, grupos conservadores e religiosos, ma-

joritariamente evangélicos e católicos, somaram forças na luta contra os avanços progres-

sistas e em defesa da família, de Deus e da liberdade econômica. 

À vista disso, como ápice de um processo de reconfiguração de forças na sociedade 

civil que deu vazão aos sentimentos e grupos conservadores, Jair Bolsonaro, capitão 

reformado que ingressou na política como vereador do Rio de Janeiro em 1989, desde 

sempre adepto a um discurso conservador de valores e declaradamente de direita 

(ABRANCHES, 2019), chegou à presidência em 2018. Nos estados, governadores foram 

sufragados com discurso semelhante e com o auxílio da declaração de apoio do próprio 

Bolsonaro - como Wilson Witzel (PSC), no Rio de Janeiro, e João Dória (PSDB), em São 

Paulo. No Poder Legislativo, o ex-capitão ajudou o Partido Social Liberal (PSL), legenda 

pela qual foi eleito, a expandir de forma descomunal suas cadeiras na Câmara, elegendo a 

segunda maior bancada da Casa (Idem). 
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A Bancada Feminina também foi atingida: 44 dentre as 77 deputadas federais elei-

tas eram de legendas que integravam a base partidária bolsonarista. Assim, a observação 

do espectro ideológico partidário das parlamentares demonstra que a política de ideias, no 

tocante à agenda feminista, não foi ampliada, mas diminuída, com a eleição de uma maio-

ria integrante de legendas da base bolsonarista, compactuando com o conservadorismo e o 

antifeminismo, e se opondo aos avanços sociais que haviam ganhado espaço nos últimos 

anos. 

Portanto, considerando os efeitos que as diversas formas de opressão exercem sobre 

a população feminina brasileira e a sub-representação de mulheres na política, bem como 

o esforço para a manutenção desta condição e, sobretudo, observando o recrudescimento 

conservador que se deu no país nos últimos anos, a presente pesquisa se propõe a respon-

der às seguintes questões: a Bancada Feminina foi afetada pela reconfiguração de forças 

que deu vazão ao conservadorismo em âmbito nacional? De que forma? Qual conceito de 

mulher pode ser depreendido a partir da performance e da trajetória dessas parlamentares 

eleitas? Quais temas aparecem com maior frequência e relevância em seus discursos? 

Como os direitos das mulheres são abordados e engendrados nesses projetos? 

Logo, para desenvolver a pesquisa, considerando que os PLs são caracterizados 

como um formato de discurso, será realizado um levantamento sistemático de dados, co-

letando todos os projetos formulados pelas deputadas federais da atual legislatura através 

do portal virtual da Câmara dos Deputados (camara.leg.br). Essa análise utilizará metodo-

logias quantitativas e qualitativas. 

No escopo quantitativo, os PLs serão divididos entre as categorias temáticas formu-

ladas pelo Portal da Câmara, de acordo com os temas que abordam - como Turismo, Eco-

nomia ou Saúde, por exemplo. Depois de categorizados, será realizada uma contagem das 

palavras presentes nas proposições das deputadas que possam indicar posicionamentos 

conservadores ou progressistas, tais como “mulher”, “família”, “segurança”, “religião”, 

“aborto”, “igreja”, “arma”, entre outros. A partir disso, serão analisados, de forma qualita-

tiva, os contextos nos quais os termos aparecem. 



127

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

A última etapa será a análise da trajetória política e pessoal das parlamentares. Os 

dados escrutinados na trajetória serão: 1) partido; 2) estado; 3) mandato atual; 4) man-

datos anteriores; 5) mandatos externos; 6) partidos anteriores; 7) raça; 8) escolaridade; 

9) formação; 10) estado civil; 11) trajetória profissional; 12) possui filhos?; 13) possui 

parentes na política?. Esta fase é necessária à vista de que a combinação do exame dos 

PLs com a análise da trajetória das deputadas pode ser utilizada como um indicador útil 

para a compreensão de suas performances como representantes e de suas concepções de 

“mulher”. Portanto, estabeleceremos as correlações entre os dados das proposições e das 

trajetórias com aspectos teóricos, a fim de solucionar as questões que o trabalho levantou.

Considerando que a pesquisa está em andamento, não é possível analisar todos os 

resultados. Contudo, através de um exame preliminar dos projetos de lei propostos pelas/

os integrantes do Congresso Nacional desde o início da 52ª legislatura, em 2003, até o pre-

sente momento, no qual encontra-se a 56ª legislatura17, ainda em curso, considerando te-

máticas de destaque entre as demandas das mulheres, observam-se alguns dados cruciais: 

1) a 56ª legislatura, sequer finalizada, já é responsável pela autoria de 61,3% dos projetos 

de lei que tratam sobre violência contra a mulher, superando as taxas de todas as legisla-

turas anteriores somadas; 2) a atual legislatura propôs 28,4% dos PLs que abordavam a 

questão do aborto, em contraposição aos índices de 20% na 52ª, 18,9% na 53ª, 9,5% na 54ª 

e 23,2% na 55ª; 3) dentre os projetos de lei que tratam sobre mulheres na política18, 40,8% 

foram propostos a partir de 2019, enquanto nas outras legislaturas a taxa não ultrapassou 

25% em cada uma.

A observação destes dados indica que a expansão do número de mulheres ocupando 

cargos políticos formais no Congresso Nacional desencadeou um aumento expressivo de 

proposições legislativas que tratam sobre questões que concernem, justamente, às mulhe-

res. Tal crescimento pode ser compreendido a partir do aumento da representação des-

17  Estes dados foram observados em novembro de 2021.
18  Nesta investigação, os projetos de lei que tratam sobre mulheres na política abordam as proposições 
que tematizem ações afirmativas para mulheres na política e/ou violência política de gênero.



128

Coletânea de Artigos da Jornada PPGCS

critiva feminina, que tanto teria possibilitado a transformação das demandas formuladas 

através das perspectivas femininas em proposições legislativas (AVELAR, 2004), quanto 

teria proporcionado a expansão da discussão sobre os temas de mulheres no ambiente po-

lítico (LOVENDUSKI, 2005), impulsionando também que candidatos homens elaboras-

sem propostas. Já no âmbito da representação substantiva, que se encontra desde o início 

da 56ª legislatura em disputa entre uma ala conservadora e outra progressista dentro da 

bancada feminina (Goulart et al., 2020), faz-se necessário um exame qualitativo desses 

projetos, a fim de entender se eles visavam uma expansão ou retração dos direitos das mu-

lheres. De qualquer modo, embora a pesquisa ainda esteja sendo desenvolvida, essa breve 

análise representa um relevante parâmetro inicial.
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RESUMO: Este texto analisa algumas ações ocorridas nos Estados Unidos como ponto de en-
trada para se pensar em contextos raciais semelhantes a partir do Brasil. O intuito é entender os 
caminhos percorridos pelas colonialidades do poder sobre as perspectivas sociais das relações 
cotidianas e analisar onde se inicia o racismo brasileiro, como ele se estabelece e quais produtos 
sociais são empregados atualmente numa conjuntura que tende a invizibilizar a presença do ne-
gro/negra ao passo que não reconhece certas ações cotidianas como estruturas racistas. A pers-
pectiva que surge neste panorama ideológico se aponta como normatização universal epistêmica, 
criando formas de quantificar e classificar como inferiores outras formas e modelos de vida em 
sociedade, desqualificando-as como civilização e consequentemente como “civilizados”.

PALAVRAS-CHAVE: Colonialidades. Racismo. Brasil.

Introdução 

Em 28 de julho de 2021, o líder dos entregadores de aplicativos Paulo Roberto da 

Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, foi preso suspeito de queimar a estátua do ban-

deirante Borba Gato, na zona sul de São Paulo. O entregador afirmou que o incêndio foi 

provocado para “abrir o debate” 19. Esta ação reabre o debate iniciado nos Estados Unidos 

em 2017 e ajuda a pensar o país que temos e o quão racista ele é. 

Devido à decisão do município de  Charlottesville, Virgínia, nos EUA de remover 

a estátua do general confederado e escravagista Robert E. Lee de um local público, movi-

mentos de ordem racista tomaram as ruas e uma pessoa negra morreu. Este fato é introdu-

tório para o que este texto pretende.

A questão é que no Brasil existem situações semelhantes diariamente e não são 

percebidas. Quando isso ocorre, aparecem termos e chacotas públicas como “vitimismo” 

desnecessário. Assim, em casos diversos, situações de invizibilização da influência africa-

na na sociedade desponta como violência política e social.

Em 2017 com a patrimonialização do Cais do Valongo no centro do Rio de Janeiro 

19  Fonte: https://istoe.com.br/borba-gato-entregador-e-preso-por-queimar-estatua/, acesso em 
30/07/2021.

https://brasil.elpais.com/tag/disturbios_charlottesville_2017/a/
https://istoe.com.br/borba-gato-entregador-e-preso-por-queimar-estatua/
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pela UNESCO, um jornal de grande circulação noticiou o ocorrido referindo-se ao local 

como patrimônio por ter recebido Teresa Cristina, futura esposa de D. Pedro II em 1843, 

sendo assim o espaço chamado de Cais da Imperatriz. 

Ao se tentar a espetacularização do luxo exuberante da Corte Brasileira, invizibi-

liza-se ou mesmo apaga-se (tentativa) o local por onde se deu uma das partes mais san-

grentas do genocídio e da diáspora de diversos povos africanos quando estes, tirados a 

força de suas terras e de sua condição humana, foram seqüestrados, mortos, estuprados, 

humilhados e colocados à mercê de um cativeiro chamado Brasil.

Antes disso, em 201620, a Fazenda Santa Eufrásia em Vassouras no estado do Rio 

de Janeiro foi notícia ao se constatar que ali se realizavam encenações onde turistas em 

visita à localidade se fantasiavam de senhores e sinhás e eram servidos por pessoas negras 

trajadas como pessoas escravizadas. 

Esta fazenda foi autuada pela Justiça e obrigada a se retratar publicamente além de 

fornecer meios para que as pessoas que por ali passam, assim como as que ali trabalham, 

conheçam o que foi a escravidão de pessoas africanas e o sofrimento a estes infligidos 

dentro daquela localidade. 

Leituras sociais adversas dentro da temática racial são norteadores de empirias que 

ajudam a entender os caminhos que o racismo percorre atualmente, seja no Brasil, seja 

nos Estados Unidos. Todos estes exemplos são reflexos, embora radicais, são partes com-

ponentes do contexto das colonialidades que surgem no interior da escravidão como ins-

tituição colonial.

A dinâmica social que teve sua origem no patrimonialismo, na apartação entre a 

casa grande e a senzala se faz presente hoje como uma empiria que margeia ou fundamen-

ta o entendimento da dimensão do racismo nas disputas sociais de grupos historicamente 

territorializados. 

20 Fonte: https://theintercept.com/2016/12/06/turistas-podem-ser-escravocratas-por-um-dia-em-fa-
zenda-sem-racismo/ , acesso em 29/07/2021.

https://theintercept.com/2016/12/06/turistas-podem-ser-escravocratas-por-um-dia-em-fazenda-sem-racismo/
https://theintercept.com/2016/12/06/turistas-podem-ser-escravocratas-por-um-dia-em-fazenda-sem-racismo/
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“Muito diversas parecem ser as condições de vida nas zonas rurais. (...) Apesar 
disso, as convicções profundamente arraigadas, os preconceitos de todo tipo im-
pediam que encarassem o preto como ser humano igual ao branco e de necessi-
dades idênticas às deste. (...) Talvez a mais importante de todas as influências e 
a menos estudada seja a que derivou não propriamente da tradição africana, mas 
das condições sociais criadas com o sistema escravista.” (COSTA, 1998, pág. 
14 - 15).

A passagem da condição de escravizado para a condição de liberto não estabeleceu 

meios para uma melhoria do modo de vida do trabalhador negro. Não tratou de constituir 

direitos sobre as identidades trazidas da África por diferentes gerações, permitindo então 

uma naturalização política da condição de vida do negro como uma vida destinada à pe-

riferia das relações sociais. Wacquant (2005) citando como exemplo o sistema carcerário 

aponta que processos de segregação espaço-social na atualidade são implicações do siste-

ma escravocrata.

“Da mesma maneira que a escravatura resultou na ‘morte social’ dos cativos afri-
canos importados e dos seus descendentes, o encarceramento massivo (...) induz 
a morte cívica daqueles que enreda através da sua exclusão do contrato social.” 
(WACQUANT, 2005).

A vida social que se organizou no Brasil a partir do estabelecimento dos engenhos 

no século XVI, seria um ponto norteador para as dinâmicas comerciais e culturais que 

estruturaram a prática social refletida nos rituais políticos em constantes discursos no 

século XX e XXI. As dinâmicas que se firmaram durante a vigência da escravidão, no 

cerne social e no interior de diferentes sistemas governistas, após 1888 continuaram com 

a apartação entre a “casa grande” e a “senzala”. 

A estrutura do engenho colonial foi assimilada à estrutura social dos diferentes 

processos políticos no decorrer dos séculos para naturalizar o afastamento do escravizado 

e sua descendência das relações sociais. O engenho foi o primeiro esboço de um modelo 

de sociedade estruturado nas espacialidades da casa-grande e da senzala. Um engenho era 

um complexo de construções diversas em um espaço, onde a casa-grande, residência sede 

e lar dos proprietários e senhores assumia em seu aparato físico/arquitetônico/represen-
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tativo o papel de domínio e força, enquanto a senzala, local de morada de escravizados, 

assumia a função de referencial de más condições de vida, falta de higiene e dominação. 

Após o engenho outras formas de produção de riquezas se estabeleceram na colô-

nia, transcendendo esta e se firmando pelo Império e República com seus reflexos visíveis 

nos dias atuais. Com todo este processo sobrevieram as mazelas estigmatizantes que se 

assimilaram aos ecravizados e após a abolição, aos povos remanescentes de origens afri-

canas.

“Regra de ouro sintetizada na corriqueira expressão popular dos chamados três 
‘pês’: ‘Cadeia no Brasil só para pobre, preto e prostituta (...). Lembrei-me de 
outros três ‘pês’ comuns em 1711. Como informa Antonil (1997), dizia esse au-
tor: ‘No Brasil, costuma-se dizer que para o escravo. são necessários três PPP, a 
saber, pau, pão e pano’.” (SILVA, 2003, pág. 145. Grifo do autor).

Colonialidades e apartação

O modelo preconceituoso que superestima a territorialização da “casa grande sim-

bólica” como centro das tomadas de decisões no âmbito da sociedade moderna deslocando 

para as periferias das relações de poder àqueles oriundos da simbologia representada pela 

“senzala”, é um modelo que pressupõe uma naturalização das diferenças entre seres hu-

manos de acordo, entre distintos fatores, com a questão racial. A isso se chama apartação.

Na análise de Freyre (1995), a distância social entre os indivíduos na sociedade bra-

sileira é derivada do processo de divisão de classes como fator determinante. Sua análise 

se mostrou em parte, comparativa com o processo escravocrata na sociedade estaduni-

dense, para ressaltar que no Brasil a situação racial caminhava para um “branqueamento 

natural” da sociedade, onde não se apontava de forma enfática como ocorreu nos Estados 

Unidos, a raça como determinante subalternizador do local do negro nas relações sociais 

e de poder. Esta posição enalteceu a visão de que o processo de miscigenação não condi-

cionava ou tinha interferência nas posições nas classes sociais.

A aceitação de que o Brasil havia se tornado uma democracia racial, foi questionada 

academicamente por diferentes áreas, desde as ciências sociais, campo de Gilberto Freyre, 
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até a história. Nesta conjuntura, muito do que se colocou em evidencia para justificar a 

ampla aceitação da ideia de democracia racial parte da hipótese de que o mito da ideologia 

racial foi uma alternativa de acomodar pensamentos racistas oriundos da Europa em finais 

do século XIX e início do século XX, disformes quanto à realidade brasileira. 

Com as leis de incentivo à imigração européia visando um clareamento popula-

cional, a solução comum à visão de atraso sobre uma nação de mestiços e negros em sua 

maioria, foi colocar a miscigenação como preponderante na formação de um individuo 

moderno que se estabelecia em uma sociedade onde ninguém de fato (sobretudo as elites) 

possuía certeza sobre a origem étnica de sua ascendência. Assim, o que se fortaleceu foi 

um preconceito de cor. A cor que era evidente aos olhos era determinante das relações 

apartivas, ao passo que se evidenciava um branqueamento através da mestiçagem, onde 

quanto mais próximo do branco, mais bem visto e associado ao modelo de progresso. 

O sentido da palavra apartação (BUARQUE, 2003) denota a naturalização do afas-

tamento dos segmentos sociais oriundos da subalternização do negro pelo branco. Este 

conceito é mais conhecido quando referido ao sistema altamente segregacionista pratica-

do na África do Sul durante a maior parte do século XX, conhecido como Apartheid.

Não se reconhece a origem deste sistema como natural daquele país africano, mas 

as dinâmicas sociais lá aplicadas explicitamente e defendidas por lei possuem uma es-

trutura a qual se pode comparar com a trajetória histórica do negro africano no Brasil. 

Evitando a distribuição da renda entre as camadas pobres o sistema de apartação permitiu 

a formação de uma base mercantil de alta circulação de capitais. Quem estava à margem 

desta relação foi assimilado como próprio da periferia relacional. A apartação não é a 

origem da desigualdade, mas sua afirmação. Uma justificação elitista da diferença que 

permitiu no caso brasileiro uma isenção de responsabilidade e aceitação da desigualdade 

racial sem constrangimentos.

Há que se perceber que os princípios apartivos que operam sobre o espaço não são 

hegemônicos acontecendo de maneira absoluta. Estes princípios em si são definidores de 

experiências complexas na sociedade. Como propõe Santos (2012):
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“Essa leitura padrão (brasileiro) de relações raciais nos conduz a pensar não ape-
nas a realidade (e a complexidade) das classificações raciais, mas também, uma 
classificação de contextos onde este princípio de hierarquização social (a raça) é 
mobilizado ou não é. Sansone fala em “espaços”, e fazer uma leitura das relações 
raciais a partir da sua espacialidade implica admitir que esses “espaços” são, 
na verdade, “contextos de interação”. Há na nossa sociedade um complexo pa-
drão de relações raciais que mistura, no cotidiano das relações sociais, momentos 
onde há interações marcadas por horizontalidade, integração e igualdade entre 
brancos e negros e, ao mesmo tempo, outros momentos onde há verticalidades, 
hierarquias e diferenças que são transformadas em desvantagens, ou vantagens 
desiguais entre esses grupos. Esta mistura entre momentos de horizontalidade e 
momentos de verticalidade é que permitirá que, a um só tempo, convivam na so-
ciedade (i) uma representação de si própria como sendo uma “democracia racial” 
e (ii) a reprodução e a consolidação de desigualdades sociais baseadas na raça, 
o que deveria ser extirpado caso horizontalidade, integração e igualdade fossem 
princípios ordenadores das relações raciais vigorando em todos os momentos da 
construção do tecido social.” (SANTOS, 2012, pág. 44).   

O ato da abolição não foi seguido no interior da sociedade com o objetivo de su-

plantar quase quatro séculos de escravidão. Ao contrário, logo em seguida foram adota-

das políticas de branqueamento populacional e branqueamento do território21 (SANTOS, 

2009) como o Decreto n° 528 de 28/06/1890 que regularizava a entrada de imigrantes 

no Brasil. Nesta legislação a entrada de africanos e asiáticos (com exceção de japoneses) 

era condicionada à autorização especial do Congresso Nacional, ao passo que era livre a 

entrada de Europeus.

Em 1945 surgiu o Decreto-Lei n° 7967 que dizia que a política de imigração deveria 

entre outras instâncias, atender a necessidade de desenvolver as características europeias 

na composição étnica da população. Este decreto não fazia referência aos povos remanes-

centes, ex-escravizados e povos indígenas. Foi revogado apenas em 1980.

21  Cf. SANTOS, 2009. O branqueamento do território é um contexto de afirmação hegemônica onde as 
relações raciais são as bases ideológicas da ideia de nação. Ou seja, o fator racial aparece como aspecto 
central na afirmação de grupos brancos enquanto dominantes nas relações de poder que constituem a 
nação. Envolve três dimensões: i) Branqueamento da ocupação do território, tratando de incentivar a ma-
ciça ocupação dos espaços por pessoas brancas em um contexto de invizibilização e extirpação de grupos 
não brancos; ii) Branqueamento da imagem do território, onde há uma construção histórica  contada a 
partir da ocupação por pessoas brancas, descaracterizando ou apagando outras historicidades anteriores, 
de outros grupos;  iii) Branqueamento cultural do território, que trata da existência de signos, símbolos e 
sinais matrizes presentes como afirmação hegemônica de grupos brancos, invizibilizando/estigmatizando 
a presença de grupos não brancos no mesmo espaço. Por vezes condiciona formas culturais não brancas 
a leituras tidas como exóticas.
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Para não concluir

De forma mais recente os traçados histórico, sociológicos e geográficos que se for-

mam nas dinâmicas raciais possuem a formação dos quilombos uma continuidade do pro-

cesso que se originou na apartação entre a “casa grande” e a “senzala”. As discussões 

jurídicas que se formaram nas instâncias governamentais sobre a validade dos dispositivos 

legais para reconhecimento, titulação e demarcação de terras de quilombos são mostras 

claras do sentido que a apartação enquanto conceito foi naturalizada no cerne social.

Há desta forma uma problematização das culturas africanas como “manifestações 

folclóricas” identificadas por adjetivos como atraso, curioso, exótico, de menos valor. 

Mesmo se tratando de uma absorção cultural sob critérios de horizontalidade, quem enun-

cia esta horizontalidade se localiza de forma particular nas relações de poder, assumindo 

assim uma posição importante para a hegemonia de quem domina. 

Por meio do encobrimento da localização particular do sujeito de enunciação, foi 
possível para a expansão e a dominação coloniais europeias/euro-norte-america-
nas e para o poder das elites euro-latino-americanas construir uma hierarquia do 
conhecimento superior versus conhecimento inferior e, portanto, de seres supe-
riores versus seres inferiores no mundo. (...) Todos esses discursos fazem parte 
dos desenhos globais imperiais articulados à simultânea produção e reprodução 
da divisão internacional do trabalho entre centros e periferias que superpõem de 
maneira complexa entrelaçados às hierarquias etnorraciais globais entre euro-
peus e não europeus, entre euro-brasileiros e o povo”. (FIGUEIREDO, GROS-
FOGUEL, 2009, pág. 228).

Para efeitos epistemológicos, “África” e “negro” são construções conceituais que 

tem sua origem a partir do século XV, onde a partir de então “(...) ninguém – nem aqueles 

que inventaram nem os que foram englobados neste nome – desejaria ser um negro ou, na 

prática, ser tratado como tal” (MBEMBE, 2014, pág. 10). Até meados da década de 1970 

a acepção criminal sobre os quilombos ainda prevalecia demonstrando um desinteresse 

sobre as demandas relacionadas à racialidade. 

Ainda assim, no período pós 1988 até o momento que se faz presente é dominante a 

aglomeração de posições colonialistas nas relações sociais e, sobretudo de poder. O mito 
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da democracia racial ainda que ultrapassado determina nas micro ações políticas, para não 

dizer macro ações como a Reforma Ministerial de 2016 (BRASIL, 2016), a localização 

política particular de grupos cujo atributo racial é o diferencial.  Surge assim uma ação 

negativa generalizada entre as camadas sociais e, sobretudo entre intelectuais de diferen-

tes campos e correntes políticas, que demonstram certa preocupação em desmistificar o 

debate sobre a mestiçagem, alegando a criação de um Brasil racializado mediante políticas 

de reparação histórica e ações cotidianas de afirmação.

A esta colonialidade do poder se assimila a tentativa de estabelecer um ponto de 

enunciação, uma localização política do poder, onde quem discursa tenta ao mesmo tempo 

se desvincular das demandas do discurso, ou generalizar a posição de quem é destino do 

discurso.

Este processo de localização política pode ser enunciado como um encobrimento, 

da mesma maneira que permitiu desde o século XV a dominação, sobretudo de um co-

nhecimento que nos faz atualmente tramitar em distintos debates pelo terreno do euro-

centramento, estabelecendo hierarquias epistêmicas, hierarquias do conhecimento e con-

seqüentemente hierarquias entre seres humanos. Isso tem seus reflexos no inconsciente 

social, de maneira que o Brasil real acaba por não ser aquele que se afirma ser: um país 

que facilmente se mostra como africano a partir sua origem, mas que se vê como europeu 

partir dos conceitos tidos como modernidade, civilidade e superioridade.   

A perspectiva que surge neste eurocentramento ideológico se aponta como norma-

tização universal epistêmica, criando formas de quantificar e classificar outras formas e 

modelos de vida em sociedade, desqualificando-as como civilização e conseqüentemente 

como “civilizados”. No interior de toda esta complexidade colonialista, quando se discute 

a naturalização do racismo que se acomete sobre pessoas e grupos específicos, a prática 

da lei e o ordenamento legal que propõe igualdade e direitos a todas as pessoas estabelece 

o lugar da enunciação, ou seja, quem domina, como um ponto de julgamento sobre quem 

é destinatário da lei, direito ou proposta. Assim que detém o poder majoritariamente não 
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necessariamente pertence ao contexto que se deve submeter ao ordenamento jurídico es-

tabelecido, mas emprega o discurso universalista para justificar as pautas dominantes. Ci-

tando Marx, Fanon diz: “O problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo”.
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RESUMO: No presente trabalho pretendo sustentar que é a própria arquitetura institucional da 
política do futebol que perpetua o seu atraso, criando impasses, por exemplo, para a criação de 
uma Liga independente de clubes moderna que funcione à revelia dos interesses dos dirigentes 
que comandam as instituições políticas do futebol. Para tanto terei como base teórica autores 
caros do pensamento social brasileiro para pensar as bases sociais da vida política brasileira, 
assim como dialogar com a sociologia política para pensar como essas bases incidem sobre os 
fenômenos políticos. Assim, almejo demonstrar como a política do futebol e a cultura política 
dos atores sociais envolvidos é parte integrante de processos sociais mais abrangentes e de longa 
durabilidade na sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: futebol; pensamento social brasileiro e sociologia política.

Introdução

Analisar processos de longa duração é uma das principais marcas da sociologia 

política. Portanto, essa subárea da sociologia nos permite analisar como os fenômenos 

sociais de determinado contexto local incidem sobre a consolidação de seus arranjos ins-

titucionais. O presente trabalho tem por pretensão buscar, através das bases da vida social 

brasileira, uma explicação para a arquitetura institucional da política do futebol brasileiro. 

Para tanto, serão abordadas ideias centrais do pensamento social e político brasileiro no 

intuito de demonstrar como a formação do Brasil enquanto Estado-nação se deu através 

de um processo idiossincrático, onde não houve um rompimento com princípios de coor-

denação social anteriores e, portanto, incongruentes aos processos de racionalização e 

burocratização da vida em sociedade moderna. Princípios de orientação da conduta dos 

indivíduos em sociedade marcadamente relacionados à esfera privada acabam por se en-

trelaçar com princípios de orientação da esfera pública onde imperam valores racionais e 

impessoais.  

Pensando nos termos do sociólogo alemão Max Weber, o processo de modernização 

é acompanhado tanto pela racionalização da vida quanto do processo de burocratização 

das esferas da vida social. No entanto, essas mudanças têm resultados distintos de acor-

do com os valores e práticas enraizados em cada sociedade. Uma vez que estes valores e 
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práticas têm fundamento social, eles não são simplesmente alterados por novos sem que 

haja nenhum tipo de relação conflituosa. Reinhard Bendix em “Construção nacional e ci-

dadania” demonstra como os conceitos de racionalização e burocratização são fenômenos 

que se desenvolvem de maneiras distintas, onde cada contexto local “reage” de formas 

diferenciadas de acordo com sua realidade social. Ou seja, para Bendix, o processo de 

mudança social não é generalizável e não independe das “sequências históricas” de cada 

sociedade (BOTELHO, 2019). Para Bendix.

A continuidade entre tradição e modernidade continua a ser uma característica de 
mudança social em toda parte, pois mesmo a crescente diferenciação entre cargo 
e família na civilização ocidental revela uma variedade de padrões historicamen-
te condicionados. Não há razão para presumir que desenvolvimentos futuros em 
outras partes serão mais uniformes. (BENDIX, 1996: 381).

Pretendo, assim como Bendix, utilizar do recurso histórico para compreender a sin-

gularidade do processo de mudança social no Brasil através do entrelaçamento entre as 

esferas privadas e públicas tendo como objeto de análise a estrutura política do futebol, 

desenvolvendo um olhar cuidadoso sobre seu desenho institucional e como este favore-

ce determinadas práticas e comportamento dos atores sociais envolvidos que vão contra 

as características das instituições burocráticas modernas. É pensar, portanto, através do 

futebol, a transição entre tradição e modernidade no Brasil, tal como refletir sobre seus 

impasses. 

A política do futebol brasileiro e as tentativas de                                       
mudanças

Diante da fragilidade política vivida atualmente pela Confederação Brasileira de 

Futebol, os clubes da série A e B do campeonato brasileiro se articulam na tentativa de se 

desprender das amarras das entidades políticas do futebol e ter o controle sobre o campeo-

nato nacional de clubes. O processo, no entanto, deve ser penoso. Rogério Caboclo, man-

datário acusado de assédio moral e sexual por funcionária da CBF, foi afastado do cargo. 

O descrédito da CBF junto à opinião pública cria um momento propício para os clubes se 

movimentarem nos bastidores em prol de mudanças.
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Os clubes reivindicam o poder de criação e organização das competições nacionais 

que pode consertar uma falha que acomete os clubes há muitos anos: o prejuízo técnico 

que a ausência de paralisação dos campeonatos durante as datas FIFA traz às agremiações. 

Com a presença dos estaduais, as 38 rodadas do campeonato brasileiro ocorrem em um 

período enxuto que vai, geralmente, de maio a dezembro. A necessidade de encerrar o 

campeonato ao final do ano resulta na não paralisação dos jogos durante competições e 

jogos internacionais de seleções, resultando em prejuízo técnico e financeiro aos clubes 

que têm atletas convocados; o mais grave, muitas vezes pagando altos salários para ver 

seus atletas atuarem em amistosos de seleções sem nenhuma relevância esportiva, a não 

ser para atender aos interesses dos patrocinadores envolvidos nas partidas. Para fins de 

comparação, na Europa e mesmo no Sul Global como na Argentina, as competições na-

cionais paralisam durante as partidas de seleção. A ausência de campeonatos estaduais é 

um ponto nevrálgico que permite uma brecha no calendário desses países. Em reportagem 

recente, Rodrigo Mattos, jornalista do portal de notícias “UOL”, mostrou que a CBF tem 

por obrigação prevista no artigo 41 da Lei Pelé custear o salário dos jogadores enquanto 

estiverem a serviço da seleção. A CBF, entretanto, como demonstrado pela reportagem, 

não cumpre o que está previsto em lei22.

A dificuldade que o movimento de mudança encontrará reside da existência das fe-

derações estaduais. Com mais força e peso que os clubes nas tomadas de decisão, as agre-

miações dependeriam da aprovação das federações para criação da Liga, isto porque há 

dois tipos distintos de Assembleia Geral previstas no estatuto da CBF e os clubes têm par-

ticipação prevista apenas na Assembleia Geral Eleitoral, cuja função é definir o presidente 

e vice-presidentes da entidade. A Assembleia Geral Administrativa, por sua vez, aquela na 

qual são definidas questões mais profundas como mudanças no calendário, destituição de 

presidente e prestação de contas da Confederação, tem participação apenas das entidades 

estaduais. Ou seja, para a criação da Liga os clubes dependeriam também das federações 

estaduais, cujo interesse maior é manter os Campeonatos Estaduais que geram receitas e 

22  Disponível em: uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rodrigo-mattos/2021/06/19/cbf-nao-paga-sala-
rios-de-atletas-do-flamengo-enquanto-fatura-com-selecao.htm

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rodrigo-mattos/2021/06/19/cbf-nao-paga-salarios-de-atletas-do-flamengo-enquanto-fatura-com-selecao.htm
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garantem suas existências. Mesmo na Assembleia Geral Eleitoral, os clubes possuem peso 

de voto menor que as federações. Ao passo que as federações possuem peso 3, totalizando 

81 votos com suas 27 federações, os clubes da série A têm peso 2 e os da B, peso 1. Ou 

seja, os clubes, unidos, totalizam apenas 60 votos. A escolha de presidentes e vices está 

absolutamente vinculada às vontades das federações.

O desenho institucional da política do futebol, portanto, nos faz prospectar o quão 

longe, de fato, uma mudança pode ser vislumbrada. A retirada dos longuíssimos cam-

peonatos estaduais, com infindáveis jogos inúteis e mal jogados tecnicamente não é uma 

opção no calendário futebolístico brasileiro, uma vez que atende aos interesses das federa-

ções estaduais. Experiência recente como a criação da Primeira Liga evidencia os percal-

ços que um processo de mudança pode sofrer. A Liga durou apenas o biênio 2016-2017, 

sendo desmanchada precocemente devido ao calendário enxuto, uma vez que os campeo-

natos estaduais continuaram sendo disputados normalmente. O movimento atual, ao con-

trário do que ocorrera na Primeira Liga, conta com todos os clubes da primeira e segunda 

divisão nacional, mas a questão dos estaduais continua sendo o calcanhar de Aquiles para 

mudanças mais profundas de política e mentalidade do futebol brasileiro.

 É importante frisar que o presente artigo não tem por objetivo defender a ideia de 

uma extinção dos campeonatos estaduais, pois são de grande valia para a cultura do fute-

bol brasileiro e permite a sobrevivência de clubes tradicionais do Brasil que, no entanto, 

ocupam lugar marginalizado em relação aos clubes mais ricos do país. Defende-se a ideia 

de uma descentralização do modelo político que aufira maior capital decisório aos clubes 

que formam a elite do futebol, no intuito de esvaziar e esvaecer uma rede de poder perver-

sa que beneficia os interesses dos dirigentes de federações estaduais e da CBF. Portanto, 

a defesa recai sobre a organização e o fortalecimento de uma liga independente de clubes 

que faça prevalecer o interesse dos clubes e de seus torcedores, organizando competições 

de maneira independente das instituições estaduais. 

Para entender os desafios de movimentos como o em vigor dos clubes brasilei-

ros, faz-se necessário compreender como se estruturam as instituições políticas e quais 
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interesses estão por trás do desenho institucional do futebol no Brasil. Na tentativa de 

compreender sociologicamente a estrutura política do futebol brasileiro, podemos mobi-

lizar um arcabouço teórico que descortine práticas e valores políticos como mandonismo, 

patrimonialismo e clientelismo por trás do modus operandi da “cartolagem” brasileira. 

Revisitar conceitos e recorrer a autores tão caros na tradição das ciências sociais no Brasil 

– como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, Raymundo Fao-

ro, Florestan Fernandes, Maria Sylvia de Carvalho Franco, etc. – nos dão a condição de 

visualizar o funcionamento das instituições políticas do futebol como parte integrante de 

processos sociais mais abrangentes e de longa duração da sociedade brasileira. Afinal, va-

lores tão tenazes na sociabilidade brasileira oriundos das próprias bases sociais de nossa 

vida política de passado colonial, como a prevalência do interesse privado em detrimento 

a interesses mais gerais, se faz ainda presente na própria estruturação das instituições po-

líticas, além da própria presença característica idiossincrática dos campeonatos estaduais 

em solo brasileiro. 

É importante ter como visão macrossociológica o processo não disruptivo de 

modernização da sociedade brasileira23 para compreender os fenômenos políticos inse-

ridos no futebol brasileiro. A estrutura política arcaica do futebol brasileiro pretende fa-

vorecer aos interesses dos dirigentes da CBF, como percebemos no maior peso decisório 

dado às federações estaduais que cerceiam ações independentes dos clubes. São as ações 

dotadas de valores dos atores sociais que criam e recriam as instituições na sociedade e o 

futebol não está infenso a este processo.

Considerações finais

Devemos nos atentar, portanto, ao desenvolvimento dos próximos acontecimentos 

com um olhar especial ao papel desempenhado pelas federações estaduais como um ator 

político fulcral no movimento de mudanças capitaneado pelas agremiações da elite do 

23  Para compreender melhor este processo, ver Florestan Fernandes em “A revolução burguesa no                  
Brasil”.
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futebol nacional. Uma mudança de fato significativa nos rumos tomados pelo futebol bra-

sileiro e de sua modernização passam pela diminuição do capital político das federações 

estaduais e da readequação de um calendário que favoreça aqueles que possuem o mono-

pólio da paixão do torcedor: os clubes.

Através de uma perspectiva sociológica, pretendi demonstrar como a política do 

futebol está inserida em um processo mais abrangente de mudança social na sociedade 

brasileira. Ao enfatizar como determinados valores arraigados no comportamento dos ato-

res sociais e na própria estruturação das instituições políticas do futebol têm seu funda-

mento nas bases sociais da vida política brasileira, espero ter evidenciado como o futebol 

brasileiro e sua estrutura política arcaica, enquanto entraves para mudanças, são partes 

integrantes de aspectos da sociabilidade brasileira oriundos do processo sui generis de 

formação do Estado brasileiro. 
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RESUMO: Este texto tem como objetivo compreender as principais transformações sociais que 

levaram a Alemanha e a Itália a se tornarem regimes de extrema direita. Entendemos que todo 

o processo histórico, mesmo que acidentalmente, possui um sentido, uma direção, capaz de ser 

analisada pelo cientista social. Sendo assim, podemos nos perguntar: quais seriam as principais 

mudanças que possibilitaram a emergência do fascismo e do nazismo ? Para  isso, realizamos 

uma extensa revisão bibliográfica, tomando como referência diferentes casos de regimes extre-

mistas de direita como o da Alemanha e do Brasil. Algumas mudanças apareceram como mais 

frequência: a subtração de partidos políticos de oposição, o combate ao liberalismo e socialismo 

de tipo marxiano,  e uma deslegitimação da política institucional.

Palavras-chaves: fascismo; mudanças sociais; regimes de extrema-direita.

Introdução

As transformações sociais, como nos informa Elias, em seu livro processo civiliza-

dor (2011), não possuem um caráter normativo, ou seja, elas não são boas ou ruins. Mais 

do que isso: não é possível afirmar que o desenvolvimento social possua uma finalidade 

teleológica, ou seja, que ele seja guiado por um fim. Contudo, ele possui uma direção, um 

sentido que orienta os diversos atores os quais interagem entre si e geram os processos 

sociais mais amplos. Por isso, o ofício do cientista social é detectar qual a direção que a 

configuração social toma e quais são as suas consequências. A escolha de estudar a as-

censão do extremismo de direita se fundamenta no atual momento político internacional, 

no qual a extrema direita ascende em diversas partes do mundo. Por isso, neste trabalho 

vamos focar em um tipo específico que é a transformação das sociedades não autoritárias 

em sociedades autoritárias. O objetivo é oferecer ferramentas para investigar esse padrão 

de desenvolvimento social. Também é nosso objetivo oferecer uma análise que seja trans-

disciplinar alçando os campos da sociologia, ciência política e filosofia política.
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Ascensão do fascismo e suas modificações no contato com 
a política institucional

O primeiro texto que gostaríamos de abordar é o de Robert Paxton, The anatomy 

of fascism (2004). Nele, o autor aborda a temática do fascismo com uma metodologia 

inovadora a qual permite analisar o processo de radicalização do regime autoritário ale-

mão e italiano, por meio de etapas históricas e transformações sociais. No texto, pode-se 

observar que o regime autoritário não deve ser encarado como uma singularidade, ou seja, 

ele se transforma ao longo do tempo, podendo oferecer diversas facetas de acordo com o 

período histórico analisado pelo pesquisador. Portanto, os períodos propostos pelo autor 

são: (1) a criação do movimento; (2) a entrada desses no sistema político; (3) a tomada de 

poder; (4) o exercício de poder; (5) a longa duração dos governos autoritários

Em seu momento inicial, o fascismo se designa como um movimento contra o li-

beralismo que é a ideologia responsável por incitar determinadas liberdades individuais e 

contra o socialismo. A maioria das bases iniciais do movimento foram advindas de sindi-

catos, onde Mussolini fazia seus discursos anti-liberais e a favor do nacionalismo (PAX-

TON, 2004: 6). Além dos sindicatos, o fascismo contava com o apoio de intelectuais e de 

artistas de movimentos futuristas na Itália.

Portanto, o fascismo se fundamenta devido à falência dos regimes políticos basea-

dos nas ideologias disponíveis—comunismo, socialismo e liberalismo—. É válido frisar 

que essas mesmas ideologias também não foram capazes de lidar com as problemáticas 

surgidas durante a guerra. Principalmente na Alemanha, onde o país atravessava uma de 

suas piores crises devido aos enormes custos gerados tanto pela guerra quanto pelas inde-

nizações oriundas do acordo de paz. Como veremos mais adiante nesse trabalho, a opo-

sição contra tais ideologias é uma característica fundamental na construção do fascismo 

europeu quanto brasileiro (TRINDADE, 2016).

É possível ver nos apoiadores do fascismo, a partir da aplicação de alguns autores 

filosóficos, o desconforto em relação aos valores liberais e contra o racionalismo 
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metodológico em diversos momentos e a partir de diversos autores. Um dos exemplos 

enfatizados por Paxton é dos adeptos desses regimes autoritários que usaram da concepção 

de super-homem (Ubermensch) de Freiderich Nietzsche o qual simbolizaria um espírito 

livre dos valores liberais e da moralidade construída por eles. Plínio Salgado, líder do 

integralismo brasileiro, também ressalta a necessidade de criar uma concepção de 

indivíduo a qual fosse capaz de superar o cosmopolitismo e as liberdades civis gestadas 

pelo liberalismo e fosse ao mesmo tempo a favor do nacionalismo (TRINDADE, 2016). 

Portanto, o fascismo e os movimentos correlacionados abandonam a concepção de 

racionalidade em detrimento a sentimentos que se apoiam no emocional e no passional 

(PAXTON, 20004: 43).

Contudo, a entrada dos políticos fascistas no sistema de votos suaviza as disputas 

no mercado de ideologias possíveis. Isso porque ao começar a disputar as eleições os 

políticos devem formar alianças, coalizões e fazer concessões. E no caso do fascismo ita-

liano, nazismo e até mesmo do integralismo brasileiro, a opção por coalização se deu em 

favor dos partidos de cunho liberal e não de cunho socialista. Porém, mesmo formando 

coalizões, o governo de Mussolini não ganhou tanta expressão nas eleições subsequentes. 

Inspirado no caso Gabriele D’Annunzio, o futuro Duce se mudou para o interior da Itália, 

na região da planície de Pandana, onde fundou uma espécie de milícia intitulada esqua-

drismo (PAXTON, 2004: 58). Esse grupo protegia agricultores de maior porte contra so-

cialistas que ameaçavam tomar posse de terras que estivessem improdutivas.

Assim, o fascismo entrava em uma segunda etapa de sua construção, adquirindo um 

novo recrutamento. Dessa vez, os filiados do partido passaram a ser agricultores e filhos 

de latifundiários. Nesse ambiente, Mussolini passou a ser visto como uma espécie de herói 

que protegia os interesses dos proprietários mesmo quando o Estado estava ausente. Com 

essa nova reputação, o movimento fascista ganhou ainda mais proeminência dentro da 

Itália, chegando a fazer parte da coalizão com o primeiro-ministro, Giovanni Giolliti, para 

as eleições parlamentares de 1922.
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O segundo caso de radicalização discutido pelo autor é o da Alemanha nazista. 

Embora os nazistas tivessem uma atuação de combate aos socialistas no meio urbano, 

eles também se moveram para o interior na região de Eslésvico-holsácia. Ao chegar ao 

local, eles construíram uma base eleitoral regional forte devido ao descontentamento com 

os partidos conservadores clássicos. Assim, os nazistas ganharam mais votos, levantando 

bandeiras como nacionalismo, expansionismo germânico e se mantendo contra o socia-

lismo. Esse movimento permitiu que Hitler ganhasse espaço nas eleições posteriores e 

viesse futuramente a ser convidado para ser o chanceler em uma chapa formada por Von 

Papen, um importante político alemão.

Ao analisar esses casos, o autor conclui que o fascismo surge: do mau funciona-

mento dos governos liberais, da incapacidade das ideologias disponíveis resolverem pro-

blemas os quais a sociedade à época enfrentava e da falta de conexão dos partidos apoia-

dos nessas ideologias com suas bases. Um outro importante ponto para ascensão desses 

movimentos é a formação de alianças, o que o autor vai chamar de Herrschaftskompromis 

(PAXTON, 2004: 101).

O movimento fascita brasileiro

Uma outra obra de grande expressão que estuda o fenômeno do fascismo é de Hélgio 

de Trindade ([1974]2016). Além dos estudos históricos apresentados por Paxton também, 

Trindade nos oferece uma série de outras metodologias—entrevistas semiestruturadas, 

questionários, fontes secundárias—as quais nos ajudam a ter uma imagem mais completa 

do que seja o fascismo brasileiro. Sua obra é organizada em três partes. A primeira delas 

discute as origens de Plínio Salgado e sua construção enquanto político; já na segunda 

parte, o autor aponta os principais fundamentos da ideologia integralista; por fim, Trin-

dade debate o movimento se concentrando na concretização de suas principais bandeiras, 

na formação dos militantes e na estruturação de princípios dos militantes. Contudo, antes 

de adentrar ao primeiro tópico, o autor faz uma breve digressão histórica sobre a situação 

política na década de 1920.
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Neste período, o país atravessava um rápido processo de industrialização e, con-

comitante, uma forte crise no sistema político com o declínio do sistema fundiário. Esta 

nova expressão da política gerava, por sua vez, uma nova estratificação social, com novas 

disputas de classe e novos eventos sociais. No que se refere a esse primeiro, a ascensão da 

classe média se apresentava como fator de maior importância que encarnava a oposição 

ao sistema político vigente. Essa classe representava uma contestação de cunho liberal e, 

depois, passou a representar uma oposição de cunho nacionalista, anti-cosmopolita.

Como no caso mostrado por Paxton no qual autores que criticavam os valores li-

berais como Nietzsche serviram de base para criação de novos pensamentos políticos; 

no Brasil, a transformação de ideologia política passou pela influência de autores como 

Alberto Torres, Oliveira Vianna e Olavo Bilac. Porém, para além da influência desses au-

tores, eventos como a criação do centro Dom Vital, a formação do Partido Comunista Bra-

sileiro (PCB), a semana de arte moderna e a revolta do forte, consolidaram essa mudança 

política. Portanto, há uma variação estética, política e até mesmo espiritual no Brasil, na 

década de 1920.

Quando analisamos as obras de Plínio Salgado, ainda membro do partido republi-

cano de São Paulo, podemos ver com mais clareza essa alteração de perfil. Um dos prin-

cipais problemas segundo o autor era o liberalismo político (TRINDADE, 2016: 88). O 

autor apontava para o fato de que o liberalismo foi uma ideologia transplantada, incapaz 

de alçar os verdadeiros problemas que o Brasil atravessava. Desse modo, as abstrações 

clássicas dessa ideologia como indivíduo, cidadão, partidos políticos não seriam capazes 

de alcançar os problemas nacionais; sendo assim, era necessário estabelecer uma ideo-

logia genuinamente brasileira. Vale frisar, que igual aos movimentos fascistas europeus, 

essa mesma crítica valia para o socialismo. 

Após produzir tais críticas, Salgado abandona o partido republicano e funda a So-

ciedade de Estudos Políticos (SEP). Este novo grupo passa a desempenhar a função de 

criar algo que seria “genuinamente nacional”, apto a lidar contra o problema do naciona-
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lismo. Para cumprir essa tarefa também é fundada a revista “A razão” (1931) que funciona 

como espécie de correio das principais informações da SEP. 

Trindade, então, reforça quais eram as principais críticas feitas pelo SEP. A pri-

meira delas era contra o liberalismo que, na opinião de Salgado e de seus seguidores, não 

teria sido combatido com o vigor necessário, tendo esse recorrido sempre a abstrações e 

deixando de compreender o homem em sua totalidade. A segunda crítica era direcionada 

ao comunismo que, segundo o grupo, incitava a desordem social, ao provocar a luta de 

classe. Por último, havia também uma crítica contra o capitalismo em seu formato inter-

nacional e monopolista. Para Trindade, em sua pesquisa sobre as motivações que levaram 

os indivíduos a participarem do movimento integralista, esses eram as principais razões. 

Em uma escala de principais motivos, o anticomunismo aparecia como principal, seguido 

de uma simpatia pelos movimentos fascistas europeus e, por último, o nacionalismo.  

Paxton, em seu estudo, mostra como existe uma pluralidade de movimentos fascis-

tas eclodindo na Europa, embora vários deles não tenham prosperado. No caso Brasileiro, 

por outro lado, existiu uma série de movimentos como a Ação Social Brasileira (ASB), a 

Liga Cearense do Trabalho (LCT) e o Partido Nacional Socialista. Todos esses movimen-

tos apresentavam em seus programas o combate ao liberalismo cosmopolita e ao comu-

nismo. Além disso, essas associações também tinham como objetivo criar uma visão dita 

“harmônica” entre empregados e empregadores. Assim, devido a essas similaridades, eles 

se uniram gerando a Ação Integralista do Brasil (AIB), em 1932.

Trindade também nos oferece uma investigação mais detalhada da nova organização 

(AIB). Primeiramente, ele descreve alguns dos fundamentos. O primeiro deles é o espiri-

tualismo, ou seja, ser devoto a Deus e; já o segundo, é a necessidade de se gestar harmo-

nicamente a sociedade, levando a uma conciliação entre classes e entre membros de uma 

família. Contudo, esses fundamentos só seriam alcançados por meio de uma revolução. A 

primeira etapa dessa revolução seria superar o estágio supostamente ateu que a sociedade 

brasileira havia atingido. Ademais, o nacionalismo também seria de vital importância para 

devolver as bases harmônicas destruídas pelo liberalismo e pelo comunismo.
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De maneira resumida, o integralismo organizou seus inimigos da seguinte maneira. 

O primeiro deles era o liberalismo que era uma corrente poderosa no Brasil. Para os inte-

gralistas, o liberalismo se baseava apenas na abstração e formava um Estado apático no 

que se refere às questões sociais. Desse modo, o capitalismo, derivado do liberalismo, não 

teria um sentido ético. Por isso, para os integralistas, era necessário criar um controle ba-

seado no interesse nacional. Já no caso do socialismo, a crítica é ao fato de que essa ideo-

logia estaria baseada em uma realidade fragmentada, não concreta, que eliminaria as bases 

tradicionais da sociedade, ou seja, eliminaria a propriedade e a família (TRINDADE, 

2016: 269). Todavia, é válido frisar que não havia um consenso acerca desses adversários. 

Para alguns integralistas como Gustavo Barroso, os judeus, supostamente controladores 

do capitalismo internacional, eram vistos como inimigos; porém, o antissemitismo era 

uma corrente minoritária dentro do movimento.

Um ponto de vista de um alemão: A discussão sobre                       
fascismo  na  obra  de  Norbert  Elias 

Uma outra obra que nos ajuda a compreender a ascensão do fasicmo, objetivo deste 

texto, é “Os alemães” (1997) de Norbert Elias. Por se tratar de um compêndio de textos, 

o autor experimenta uma série de metodologias como regressões históricas até mesmo 

observações etnográficas de eventos até história comparada. 

Para Elias, durante o século XX, na Alemanha, houve uma ascensão da classe mé-

dia, tanto por meios políticos quanto por sociais. Essa mudança, por sua vez, corresponde 

a transformações em estruturas de comportamento, ou seja, novas formas de conduta fo-

ram gerados devido a essa tensão pelo poder entre a classe em ascensão e antiga aristo-

cracia. É preciso frisar que com o fim do monopólio da aristocracia na política surge uma 

certa informalização dos códigos de conduta os quais anteriormente eram impostos com 

maior severidade. 

Para observar essa conduta, Elias analisa um fenômeno comum na vida dos alemães 

que é a confraria de duelo. O duelo e o direito de tirar satisfação fazem parte da alta so-
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ciedade alemã, sendo um resíduo do que o autor chama de tradição guerreira. Esse ethos 

guereiro também é fruto dos diversos conflitos os quais a Alemanha se envolveu durante o 

século XX. Porém, com o passar do tempo, a própria burguesia empossada passou a adotar 

esse comportamento da aristocracia. Ainda sob a ascensão burguesa, os duelos passaram 

a ganhar um aspecto de maior violência.

Portanto, ao assumir o poder, a burguesia também sofre um processo de transfor-

mação, adotando o código da violência, antes exclusivo da aristocracia. Inicialmente, para 

se compreender como parte da sociedade alemã, a burguesia usa o termo Kultur o qual 

simboliza habilidades culturais e artísticas, se afastando de qualquer concepção política 

do termo. Isso porque o poder político era visto como um mal proveniente da classe rival 

que era a aristocracia. O emprego dessa palavra se modifica quando a burguesia começa 

a tomar o poder e se consolida enquanto classe dominante. A violência controlada, o na-

cionalismo, típicos dos códigos de confraria da aristocracia, passam a integrar de maneira 

mais incisiva a noção de Kultur. 

Assim, pode-se dizer que houve uma modificação na autoimagem do grupo bur-

guês, passando de cosmopolitas para nacionalista; para além disso, adotando a violência 

como possibilidade de resolução de conflitos. O nacionalismo burguês se dava pela cria-

ção de símbolos que enfatizaram a diferença entre os alemães e outros povos estrangeiros. 

Embora esse processo de ascensão do nacionalismo fosse uma marca da Europa do século 

XX, os processos sociais de países como Inglaterra se deram de modo diferente. 

A primeira grande diferença reside no fato de que a Alemanha possui uma forma-

ção tardia feita por meio de conflitos o que tornou favorável o surgimento de um ethos 

guerreiro. Além disso, a Inglaterra foi industrializada a mais tempo e as classes sociais 

típicas de sociedade industrializadas—proletariado e burguesia—já estavam presentes no 

ambiente político há mais tempo; diferente da Alemanha, onde a aristocracia, entendida 

como “boa sociedade” esteve presente por mais tempo24. Essas dessemelhanças faziam 

24  Foi somente com o advento da primeira guerra que a aristocracia foi extinta e as classes burguesas e 
proletárias puderam ascender socialmente (ELIAS, 170). 
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com que comportamentos individuais fossem diferentes nesses dois países. Uma das con-

sequências dessa desigualdade foi a ausência de uma pacificação interna, grupos como 

Freikorps praticavam atos terroristas em todo território alemão para combater o que para 

eles era ameaça comunista.

Sobre esse contexto, Adolf Hitler ganhou proeminência na Alemanha, atraindo jo-

vens que estavam descontentes com a república de Weimar. Segundo Elias, Hitler era um 

representante genuíno do ethos guerreiro; porém, diferente dos tempos da “boa socieda-

de”, não era mais necessário ser nobre para praticar os jogos e ações violentas, bastava 

apenas ser alemão. Com isso, era possível atrair um grande contingente de indivíduos que 

pudessem aderir a ideia de conflito como opção viável para crise que se instalava no país.

Porém, o ethos guerreiro não foi típico apenas do período hitleriano, ele esteve 

presente em momento com pós-segunda guerra. Nesta conjuntura, também é válido des-

tacar o papel da juventude. A juventude estaria vivendo sem perspectiva dentro sociedade 

alemã época e convivendo com um forte senso de vergonha devido ao passado nazista. 

Além disso, os jovens tinham uma grande dificuldade de estabelecer sentido acerca de sua 

própria história. Por último, vários cargos e posições sociais relevantes deixaram de estar 

disponíveis para eles devido ao fim dos conflitos.

Destarte, para se diferenciar e criar seus próprios significados, os jovens demoni-

zam o Estado e a geração responsável pela ascensão do nazismo. Por último, esses tam-

bém eram responsáveis por reconstruir um determinado orgulho de ser alemão. Pertencer 

a Alemanha era diferente a pertencer ao reino-unido, havia um sentimento contínuo de 

frustração. A partir disso, determinadas ideologias como marxismo radical, que levanta-

vam a temática do nacionalismo, começaram a ganhar adesão.

Portanto, tanto com a ascensão do nazismo, quanto nas gerações pós-guerra, o ethos 

guerreiro é continuum  na história recente da Alemanha. Afora a legitimidade da violência 

como meio para sanar conflitos, esse ethos é capaz de provocar uma autoimagem na qual 

o indivíduo se vê disposto a fazer sacrifícios em nome de uma dada ideologia. Nesses 
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termos, para Elias, a guerra seria algo desejável para os alemães. Para exemplificar essa 

vontade pela guerra, termos o desenvolvimento de termos como realpolitik que expressa-

vam no conflito violento o real sentido da política e na necessidade de submeter as demais 

nações à vontade da Alemanha. 

Ao final do texto, o autor retoma a ideia de que o povo alemão se via na necessidade 

de coações externas impostas por um líder autoritário, uma vez que seu processo civili-

zador foi interrompido diversas vezes. Em outras palavras, os alemães não conseguiram 

interiorizar a coação e criar mecanismos de autocontrole que inibissem a violência. Para 

comprovar isso, o autor analisa cartas enviadas do fronte as quais demonstram a vontade 

que os soldados possuíam para realização da guerra e acreditavam nela como solução 

possível.

O fascismo e a teoria normativa

Até aqui tratamos da ascensão dos governos autoritários por meio de contribuições 

da ciência política e da sociologia; observando as relações que os movimentos concreti-

zaram, quais eram suas inspirações. A partir de agora, contudo, iremos focar numa con-

cepção mais filosófica que leve em consideração as consequências do discurso de ódio. 

Jeremy Waldron (2012) aborda a questão do discurso de ódio por meio de um estudo de 

teorias de cunho normativo, ou seja, teorias que discutem como a sociedade deveria ser e 

não como é, de fato. 

Para o autor, o discurso de ódio fere a dignidade e a segurança dos membros de uma 

comunidade política (WALDRON, 2012: 4). Com dignidade, o autor se refere ao status de 

um determinado membro de uma comunidade política; ao passo que a segurança seria a 

garantia da integridade física e moral. Este último seria como um bem público o qual, em 

uma sociedade ideal, ele deveria ser protegido a qualquer custo.

Ainda segundo o autor, a necessidade de proteção da liberdade e da dignidade não 

ferem a liberdade de expressão. Mais: Waldron acrescenta que a liberdade de expressão 

constituída pela primeira ementa norte-americana não é algo estático, ou seja, a considera-
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ção do que seja liberdade de expressão ou não se modificou ao longo dos anos. De primei-

ra, a emenda foi utilizada para proteção de políticos; porém, com o tempo o ato instituí-

do para proteção desse grupo específico—Sedition Act—foi derrubado. Em um segundo 

momento, já em 1931, é quando a ementa passa a ganhar o formato atualmente utilizado. 

Essa mudança ocorreu, pois, as figuras políticas já gozavam de proteção, enquanto que os 

indivíduos comuns necessitavam de uma intervenção para protegê-los da difamação. 

Notamos que a primeira emenda tem como função a proteção contra a difamação 

grupal. Portanto, Waldron pensa que o discurso de ódio tem como função atacar uma 

religião, grupo étnico, raça e não apenas indivíduos isolados. Em outras palavras, a difa-

mação grupal tem como objetivo retirar a dignidade de um determinado grupo, impedindo 

que o indivíduo membro de algum desses grupos participe do espaço público. 

Para o autor, uma sociedade bem-ordenada, seguindo um conceito de John Rawls25, 

ou seja, uma sociedade ideal, não possuiria difamação. É válido lembrar que, para Wal-

dron, a difamação não é apenas o uso das palavras, pelo contrário, a maioria dos insultos 

contra a segurança e da dignidade se dão no âmbito de panfletos ou por mensagens utiliza-

das na internet que almejam ferir determinado status de um grupo, por exemplo. Assim, o 

autor nos revela que o discurso de ódio não é simplesmente acusações feitas durante uma 

conversa acalorada ou por meio de ofensas entre duas pessoas. 

CONCLUSÃO

Ao analisarmos esses autores podemos chegar a algumas conclusões acerca do sur-

gimento e ascensão de movimentos autoritários. A primeira consideração é que os mo-

vimentos autoritários ganham mais proeminência durante crises dos governos liberais e 

crise na democracia representativa. O fascismo, ideologicamente falando, se propõe como 

uma alternativa tanto ao liberalismo quanto ao socialismo; apelando, em muitos casos, 

para o emocional e para uso da violência. 

25  A ideia de John Rawls é que uma sociedade bem-ordenada é aquela que a estrutura básica é determi-
nada por uma concepção de justiça as quais são respeitadas pelos seus cidadãos
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No caso do estudo de Paxton, vimos que a formação de alianças com grupos de 

orientação política fascista também é de forte relevância. Por último, é necessário ressaltar 

o papel da radicalização e criação de milícias na ascensão dos movimentos fascistas na 

Europa. Quando analisamos o caso brasileiro, encontramos um sem número de semelhan-

ças. A primeira delas é o combate contra as ideologias mais visadas e disponíveis à época: 

liberalismo e comunismo. Os integralistas tinham como pior inimigo o liberalismo o qual 

viam como uma espécie de abstração transplantada no Brasil. O outro inimigo era o so-

cialismo que impedia uma formação harmônica da sociedade ao incitar a luta de classes. 

Uma outra semelhança é que o integralismo nasce da aliança de movimentos con-

servadores como SEP e a Legião Trabalhista do Ceará. Contudo, uma diferença entre es-

sas duas correntes políticas é que os integralistas produziram no interior de seu partido a 

estrutura burocrática autoritária que desejariam implementar no estado brasileiro.

Elias, por outro lado, nos oferece uma outra abordagem a qual podemos destacar 

dois pontos. O primeiro deles é que o autor busca na aristocracia e no seu ethos guerreiro, 

a chave para compreendermos o uso da violência por parte da burguesia que alcançou o 

poder no século XX. Com um menor grau de formalização, ou seja, com menos regras 

acerca do controle da violência, a burguesia usa da força para tirar satisfação, para impor 

sua vontade. Nessa mesma linha de raciocínio é válido lembrar que Elias mostra que a 

violência, devido as guerras de unificação da Alemanha, sempre fez parte da vida social 

do país. Uma outra chave de análise que o autor oferece é o conflito geracional. Devido a 

disputa de posições sociais de relevância, os jovens entram em conflito com os mais ve-

lhos, causando um retrocesso no processo civilizador.

A última chave explicativa que invocamos durante o texto foi a pensada por Wal-

dron. Para esse autor, uma sociedade autoritária pode surgir quando ocorre uma difamação 

grupal, ou seja, a dignidade e a segurança de um determinado indivíduo o qual se inscreve 

em um grupo social não é respeitada. Para evitar que isso ocorra, é necessário construir 

uma sociedade bem ordenada na qual as instituições sigam uma concepção de justiça que 

permita a convivência dos diversos cidadãos.
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