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APRESENTAÇÃO
DESAFIOS DA ALTERIDADE

Este volume reúne, em dez capítulos, textos que fazem 
parte da produção recente dos alunos e professores do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Uni-
versidade Federal de Sergipe (PPGA-UFS). Conta, ainda, 
com a importante colaboração de mais duas colegas do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropo-
logia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/IFCS/UFRJ) 
e do Departamento de Antropologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), com as quais temos 
mantido um permanente e intenso diálogo. 

Para articular um conjunto tão diversificado de traba-
lhos, tanto em conteúdo, quanto em suas perspectivas 
teóricas e linhas de investigação, tomamos como fio 
condutor o eixo temático que orientou os debates da 
Semana de Antropologia da UFS: a alteridade e seus 
desafios, que, não por acaso, perpassam, em maior ou 
menor medida, as discussões atuais no campo da antro-
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pologia. Os debates presentes nesta coletânea reconhecem, por-
tanto, a urgência de se levar a sério as preocupações antropoló-
gicas em torno do diverso, do diferente, de nossos muitos outros, 
enfim, nestes tempos de crescente intolerância e violência. 

Reconhecemos, além disso, que pensar, compreender e dialogar 
com a diferença é uma ocupação em tempo integral da antropolo-
gia, quase uma identidade de nosso campo profissional. A despeito 
das muitas controvérsias, rupturas, readequações e contraperspec-
tivas políticas e epistemológicas adotadas, a relação com a alterida-
de – distanciada ou familiar, radical ou tradutora – é um diacrítico 
perene, e sempre renovado, da disciplina. É essa tradição dialógica 
que nos permite e nos motiva a construir, na presença do outro, o 
saber antropológico.

Entre os dias 21 e 24 de novembro de 2017, reuniram-se, no Campus 
São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe, estudantes, pro-
fessoras e professores de diferentes campos do saber e de diver-
sas instituições do Brasil, lideranças indígenas e representantes de 
movimentos sociais, em torno da Semana de Antropologia da UFS. 
Desafiados a debater a alteridade, os participantes se debruçaram 
sobre os diversos aspectos desse tema amplo. Discutiram-se ques-
tões da antropologia sergipana e nordestina, gênero e sexualidade, 
relações entre saberes tradicionais e conhecimento científico, rela-
ções entre humanos e não humanos, diálogos inter-religiosos, pa-
trimônio cultural, cultura material, política, processos identitários e 
relações de poder. Assim, esta coletânea traz a público alguns dos 
trabalhos que foram apresentados durante a Semana de Antropo-
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logia da UFS – da lavra de mestrandos, mestres e professores do 
PPGA e de colegas de outras instituições – além de outros artigos 
que consideramos enriquecedores para o diálogo aqui proposto.

Da Conferência de Abertura da Semana de Antropologia, saiu o ca-
pítulo que abre este volume, o ensaio de Maria Laura Viveiros de 
Castro Cavalcanti, com o título “A iniciação antropológica”. No tex-
to, a autora recupera a relação entre a pesquisa antropológica e os 
rituais da vida social, além de refletir sobre sua própria trajetória de 
iniciação à antropologia como forma de chamar a atenção para a 
importância da vivência integral e da (inter) subjetividade em cam-
po, tendo como pano de fundo (ou em primeiro plano) as pesquisas 
que realizou acerca do espiritismo kardecista e sobre o mundo do 
carnaval. Maria Laura aponta para a multivocalidade dos fenôme-
nos sociais e para a própria complexidade das relações em torno do 
que chamamos de alteridade: o outro, para os espíritas kardecistas, 
pode, eventualmente, segundo a autora, ser “nós mesmos, vindos 
de insuspeitas encarnações anteriores”. 

Em uma perspectiva semelhante, ao discutir questões epistemoló-
gicas sobre a etnografia e os desafios de se compreender a alte-
ridade, no capitulo “Etnografia e política: notas sobre os dilemas 
éticos e desafios metodológicos na aplicação dos inventários para 
registro do patrimônio imaterial”, Leonardo Leal Esteves reflete so-
bre a atuação das antropólogas e dos antropólogos nas pesquisas 
encomendadas pelo poder público para a realização de inventários 
e registros do patrimônio imaterial. O autor discute as dificuldades 
de utilização da metodologia do Inventário Nacional de Referências 
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Culturais (INRC), os dilemas éticos e o histórico de frustrações de 
seus interlocutores em torno das políticas de patrimônio. Tendo em 
vista o caráter instrumental e burocrático da metodologia instituída 
pelo IPHAN e os questionamentos levantados acerca das políticas de 
patrimonialização, Leonardo Esteves busca refletir sobre o próprio 
papel político de antropólogas e antropólogos nessas atividades.

Patrimônio e disputas políticas em torno da representação do outro 
também são temas do terceiro capítulo, que tem como título “Atri-
buição de sentido e valor: algumas considerações sobre o caso do 
Registro da Cachoeira de Iauaretê como patrimônio cultural do Bra-
sil”. Nesse trabalho, Marina Zacchi analisa possibilidades e limites 
de conceitos que passaram a ocupar um lugar central nas políticas 
de patrimônio nos últimos anos, como a noção de “referência cul-
tural”. Buscando refletir sobre a complexidade e o dinamismo do 
mundo social, a autora chama a atenção para o emprego da catego-
ria de interação social no campo do patrimônio. A partir do caso do 
Registro da Cachoeira de Iauaretê como patrimônio imaterial pelo 
IPHAN, em que diversos povos indígenas disputavam narrativas e 
reivindicavam pertencimento ao território, Marina Zacchi propõe 
uma reflexão acerca do patrimônio enquanto um campo proces-
sual e busca revelar parte das tensões inerentes ao tema.     

No capítulo intitulado “‘Quem manda na nação é a terra e a maré’: 
moradores e pescadores na luta pela terra na Vila do Estevão, lito-
ral do Ceará”, Ana Luísa Lisboa Nobre Pereira e Frank Marcon dis-
cutem o processo de regularização fundiária do território e a sua 
relação com a construção coletiva de identificação a partir do caso 
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da Vila do Estevão, localizada em Canoa Quebrada, no Ceará. O tra-
balho, que é fruto da pesquisa de mestrado, defendida em 2017 por 
Ana Luísa Pereira, e das discussões realizadas por mais três anos 
entre os autores, trata das disputas em torno da identidade e da 
luta da comunidade para reconhecimento da titulação legal de seu 
território. No artigo, Ana Luísa Pereira e Frank Marcon analisam o 
processo de construção de uma identidade coletiva dos moradores 
e a reinvindicação dos seus direitos com base nos discursos acerca 
do uso tradicional do território e da relação com o meio ambiente 
frente ao poder econômico e aos interesses de outros agentes so-
ciais da região.

Questões semelhantes são trazidas no quinto capítulo, de autoria 
de Diego Bragança de Santana. No artigo “Reintegração de posse: 
ação coletiva, memória e ciberespaço”, o autor trata das diferentes 
estratégias de ativismo utilizadas por indivíduos que buscavam se 
articular, como forma de garantir o direito à moradia na capital de 
Sergipe, Aracaju. Neste trabalho, resultado de sua dissertação de 
mestrado, em que utilizou amplamente recursos da antropologia 
visual, Diego Santana apresenta uma rica narrativa das redes de so-
lidariedade e dos processos de associativismo utilizados por diver-
sas famílias como forma de resistir à violência do aparato do Estado 
a que eram permanentemente submetidas. 

No sexto capítulo, escrito por Ana Paula de Oliveira Barros e Luiz 
Gustavo Pereira de Souza Correia, o foco são as relações de poder 
relativas às questões de gênero. No ensaio intitulado“Homens e 
mulheres produtores de HQ: olhares e discursos sobre o corpo e a 
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sexualidade feminina”, os autores propõem uma análise compara-
tiva entre os padrões discursivos masculinos e femininos acerca do 
corpo e da sexualidade da mulher. Ao observar imagens presentes 
em HQs eróticas elaboradas por homens e mulheres, Ana Paula Bar-
ros e Luiz Gustavo procuram refletir sobre a atuação das quadrinis-
tas frente aos discursos masculinos hegemônicos sobre o feminino, 
seu corpo e sua sexualidade.

Uma análise comparativa de outra ordem é apresentada no sétimo ca-
pítulo. No texto “Criação e processamento de dados sobre a morte em 
perspectiva comparada Brasil-Benim”, de autoria de Hippolyte Brice So-
gbossi, Adalúcia de Aragão, Rubianne do Carmo Jesus da Silva e Acsa 
Lysley, são apresentados resultados parciais do projeto de pesquisa em 
andamento sobre a morte entre membros de religiões de matriz africa-
na no Brasil e no Benim. Propondo um estudo comparativo entre dife-
rentes rituais funerários, os autores apresentam uma compilação dos 
múltiplos sentidos associados ao fenômeno da morte nessas sociedades 
e a complexidade de atitudes em torno dessa temática.

O capítulo de autoria de Ugo Maia Andrade, intitulado “Distribuin-
do a pessoa: agência e materialidade em uma cosmologia amazôni-
ca”, é fruto de releituras consecutivas de material etnográfico que 
o autor vem produzindo, por meio de etapas distintas de trabalho 
de campo, desde suas pesquisas iniciais para a tese de doutora-
mento. Trata-se da cosmologia de povos indígenas da região do rio 
Uaçá e baixo Oiapoque, no norte do estado do Amapá. Em diálogo 
com o perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro e 
com os debates em torno das relações entre humanos e não huma-
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nos, de Tim Ingold, o autor nos traz um relato etnográfico acerca 
do xamanismo e da cosmologia dos povos indígenas da região, em 
que artefatos rituais, seres vivos e invisíveis e o que chamamos de 
fenômenos da natureza são, eventualmente, pessoas, uma relação 
que orienta as diversas práticas desses povos e oferece, para nós, 
outros sentidos para o que compreendemos enquanto alteridade.   

Em “Canto e encanto no encontro do aratu com o humano”, Genil-
son Conceição Ferreira e Beto Vianna, a partir do trabalho etnográ-
fico realizado por um dos autores como parte de seu mestrado em 
antropologia, refletem sobre o espaço relacional criado a partir do 
encontro das catadoras de aratu com esses caranguejos nos man-
guezais de Porto do Mato, em Sergipe. Entoado pelas catadoras, 
o canto é elemento decisivo no encontro interespecífico, facilitan-
do e desencadeando a interação, na descrição das catadoras. Ao 
discutir um mecanismo explicativo para a relação entre o humano 
e o não humano e o papel do canto (e do escutar o canto), utili-
zando a epistemologia da escola chilena conhecida como Biologia 
do Conhecer, Genilson e Beto propõem uma reflexão sobre o que 
entendemos por percepção, sobre o que deve acontecer para que 
nós, observadores humanos, possamos descrever a relação entre 
dois organismos, e sobre o papel das explicações científicas em um 
relato como esse.

O capítulo que fecha esta coletânea nasce da Conferência de Encer-
ramento da Semana de Antropologia da UFS: “A morte do reitor da 
UFSC e a conjuntura política”, apresentado na ocasião por Miriam 
Grossi e transcrito, aqui, pela mesma autora. Trata-se de um rela-
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to dramático sobre o processo de prisão e os acontecimentos que 
culminaram na morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, da 
UFSC, no dia 2 de outubro de 2017. A autora chama a atenção para 
a trágica conjuntura política que vivemos neste momento no Brasil 
após e durante um golpe midiático e parlamentar com inúmeros 
retrocessos sociais, inseguranças, incertezas, controle ideológico e 
ataque sistemático de diversas ordens às universidade públicas e 
ao campo tecnológico e científico do país, orientados claramente 
para o estabelecimento de um projeto político que prioriza o aten-
dimento dos interesses econômicos de grandes corporações e do 
capital internacional. 

Esperamos que os textos que compõem este volume sirvam para 
que possamos aprofundar os debates e enfrentar os desafios que 
julgamos importantes na antropologia e no afazer científico em ge-
ral. Não apenas diante da conjuntura política e cultural que vive-
mos no Brasil (o que seria razão suficiente para prestarmos mais 
atenção às alteridades), mas, de forma continuada, para uma práti-
ca antropológica responsável e, principalmente, para o resgate de 
uma convivência prazerosa com o diferente, em que a presença do 
outro é uma oportunidade de crescimento, e não motivo de res-
sentimento. Se à primeira vista parece pouco promissor encerrar a 
coletânea com um capítulo tão sombrio, pensamos, ao contrário, 
que toda adversidade, se colocada à disposição do debate e da re-
flexão, é uma chamada para a ação: um desafio.

Aracaju, 1º de abril de 2018
Leonardo Esteves e Beto Vianna, organizadores.



A INICIAÇÃO 
ANTROPOLÓGICA1

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti2

A etnologia não é uma especialidade definida por um objeto particular 

– as sociedades ‘primitivas’ –, é a maneira de pensar que se impõe 

quando o objeto é ‘outro’ e que exige nossa própria transformação. 

(MERLEAU-PONTY, 1980, p. 199)

INTRODUÇÃO

A pesquisa de campo ocupa na antropologia lugar aná-
logo ao dos rituais na vida social. Os rituais buscam de 
modo inconsciente e mediatizado por muitas formas 
expressivas aquilo que a pesquisa de campo explicita 
como objetivo científico: a aquisição de um conheci-
mento novo sobre a sociedade, que vem junto da ob-

1 Este capítulo é resultado da conferência de abertura proferida 
no dia 21 de novembro de 2017 na Semana de Antropologia do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade 
Federal de Sergipe. 

2 Professora titular de antropologia no Programa de Pós-Gradua-
ção em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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tenção de um conhecimento novo do pesquisador sobre si mesmo 
e sobre seu próprio entorno mais imediato. 

O trabalho de campo, o “campo”, como os estudantes falam fre-
quentemente, está mesmo no âmago da peculiaridade do ofício, 
que associa experiência subjetiva à reflexão teórica e se expressa 
por meio da narrativa etnográfica (o modo etnográfico de narrar, 
seja ele realizado por meio da escrita, seja realizado de modo visual, 
em que o imaginativo domina em um caso, o imagético, no outro). 
Graças ao trabalho precursor de Geertz (1973, 2002) e à renovação 
da leitura das etnografias clássicas propiciada em especial por Clif-
ford (1998), bem mais consciente dos recursos ficcionais de que 
lança mão, a etnografia emerge hoje de modo renovado e, ao inse-
rir a antropologia na tradição mais ampla das humanidades, obriga-
-a a alargar horizontes.

Há, assim, um tripé em que se apoia o fazer etnográfico: o “cam-
po”, o arsenal teórico da disciplina e a narrativa construída na es-
crita. Detenho-me em uma dessas bases, o “campo”, cuja experiên-
cia abriga um dos mais sutis segredos disciplinares. Sua natureza 
existencial e subjetiva o torna, por isso mesmo, nem geográfico, 
nem temático. Trata-se antes de uma atitude de conhecimento, um 
modo de abordar uma realidade a ser conhecida que, misturando 
humildade e empatia, produz um “deixar-se levar” pelo encontro 
com uma determinada situação ou assunto, seja ele qual for (e é 
preciso coragem e determinação para que essa permissão seja dada 
não simplesmente aos outros, mas, antes disso, por nós a nós mes-
mos). E mais do que isso, embora o intuitivo seja sempre um dado 
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fundamental da experiência humana, vale relativizar em dois sen-
tidos o apelo inevitavelmente romântico desse “deixar-se levar”. 

Na antropologia brasileira, temos a felicidade de ter dois artigos 
balizadores dessa reflexão: “O ofício do etnólogo, ou como ter ‘an-
thropological blues’”, de Roberto DaMatta (1978), e “Observando 
o familiar”, de Gilberto Velho (1978), que responde ao primeiro. Os 
dois artigos apresentam um debate dos anos 1970 que nos aler-
ta para o fato de que tanto fazia “estar lá” como “estar aqui” na 
pesquisa antropológica. Quando queremos conhecer alguma coisa 
nova, a transformação do exótico em familiar requer o profundo 
estranhamento do familiar, requisito idêntico àquele exigido pela 
transformação da familiaridade em conhecimento efetivo. O estra-
nhamento e a relativização são, portanto, como sabemos, os ele-
mentos-chave dessa atitude de conhecimento que nos guia no ir 
e vir ao “campo”, seja ele um arquivo documental, um terreiro de 
candomblé, um hospital, um quilombo, aldeias indígenas, seja um 
condomínio de camadas médias. Como a escuta psicanalítica, a ob-
servação antropológica nada tem de espontânea, é uma atitude de 
conhecimento, uma postura intelectual e afetiva que requer treina-
mento profissional. 

O problema é que esse aprendizado passa pela experiência e é pre-
ciso falar desde dentro dela. Em antropologia, o caminho de uma 
pesquisa só pode ser traçado ao mesmo tempo em que é percorri-
do (o que dá margem a muitos desentendimentos entre sociólogos 
e antropólogos em relação ao que compreender como “métodos” 
e “técnicas”, cujo aprendizado é obviamente sempre útil). Nossa 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

16

pesquisa de campo e sua transformação em expressão comunicável 
a outros ouvintes, leitores ou espectadores são, portanto, ritos de 
iniciação em sentido clássico (VAN GENNEP, 1977). O ritual acadê-
mico da defesa é apenas a fase final de uma longa sequência ritual, 
aquela de reagregação do noviço a uma certa rotina de sua vida 
pessoal e ao seu novo grupo profissional. Mesmo depois de inicia-
do, com o ir e vir constante propiciado pelas diferentes pesquisas, 
ele permanece rito de passagem no sentido pleno e nos transforma 
em seres em permanente comutação. 

Rito de passagem, pois estamos falando do aprendizado de concei-
tos que, embora sejam em parte transmissíveis verbalmente, de-
pendem amplamente da vivência integral. Em antropologia, pesqui-
samos e conhecemos com esse mesmo corpo inteiro desde o qual 
falamos, e essa maneira de conhecer que integra dimensões não 
verbais do pensamento é tão próxima e tão profundamente huma-
na que causa incrível desconfiança nos alunos/iniciandos. Quantas 
vezes não me vi dizendo para os orientandos: acreditem! (não em 
uma força oculta e externa transcendente, mas na minha experiên-
cia). Essa brincadeira séria e estimulante nos transformará para 
sempre em seres que aprenderam a se deslocar permanentemen-
te. Merleau-Ponty (1980), em seu texto citado na epígrafe, com-
preendeu isso como o “desvio de si mesmo” (MERLEAU-PONTY, 
1980). Desviar de si mesmo sempre, ao encontro não exatamente 
do tal outro que sempre escapa e se modifica, mas ao encontro des-
se precioso intervalo mútuo, quando estamos “entre” outros. Ao 
encontro do intervalo que nos vincula e humaniza e pode tornar to-
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leráveis, e quem sabe acessíveis, ou mesmo compreensíveis, nossas 
diferenças e, em especial, nosso inacabamento.

As reflexões aqui propostas se amparam nas duas pesquisas que 
corresponderam à minha própria iniciação antropológica e nas 
quais a dimensão do “campo” mais se aproxima dos parâmetros 
clássicos de permanência ou contatos intensos e prolongados. Fo-
ram ambas realizadas na cidade do Rio de Janeiro: a pesquisa sobre 
o espiritismo kardecista relatada em “O mundo invisível: cosmolo-
gia, sistema ritual e noção da pessoa no espiritismo” (CAVALCANTI, 
1983), resultante de meu curso de mestrado, e a pesquisa sobre o 
desfile das escolas de samba, elaborada em “Carnaval carioca: dos 
bastidores ao desfile” (CAVALCANTI, 1994), com uma terceira edi-
ção revista e mais completa em 2006, que cito nas referências, re-
sultante de meu doutoramento3. 

1. O ESPIRITISMO

Quando pesquisei o espiritismo kardecista, tinha grande interesse 
em compreender a experiência do transe, como ser você mesmo, 
deixar de ser, voltar a ser, ser dois a um só tempo? Como se aban-
donar e se reencontrar? Foi uma experiência maravilhosa, como 
em um jogo de quebra-cabeça, quando um quadro inteiro afinal 
se compõe. Toda a cosmologia espírita e todo o sistema ritual de 

3 Ambas foram realizadas nos respectivos cursos do Programa de Pós-Gra-
duação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal  
do Rio de Janeiro.
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fato convergiam na experiência do transe: estruturas simbólicas 
existiam. Esse trabalho assumiu a perspectiva da escola sociológica 
francesa com forte inspiração estruturalista. Pude experimentar e 
compreender como estruturas simbólicas atuavam poderosamente 
sobre nós. O mundo dos espíritas se revelou fascinante, riquíssimo 
em seu simbolismo do invisível, um mundo imaginado e muito efi-
caz em sua capacidade de dar conta da vida, da morte, dos mortos 
e de nossa profunda afeição por eles. A tensão entre os valores do 
livre-arbítrio e do determinismo que atravessa toda a filosofia oci-
dental, um cenário tão pertinente ao moderno individualismo das 
camadas médias, letradas e urbanas brasileiras, é problematizada 
explicitamente no espiritismo como em nenhuma outra religião. 
Trata-se, fundamentalmente, de uma religião letrada, em que a prá-
tica do estudo e da leitura, junto da mediunidade e da caridade, é o 
pilar do sóbrio sistema ritual. Para os espíritas, os outros estão sem-
pre aqui, em nossa volta e mesmo dentro de nós, ou, melhor ainda, 
o outro somos eventualmente nós mesmos, vindos de insuspeitas 
encarnações anteriores. 

Na desobsessão, único ritual espírita em que se poderia falar de 
uma espécie de “possessão”, encena-se um drama primordial de 
valor decisivo para qualquer um de nós: um espírito desencarnado 
se recusa a aceitar sua própria desencarnação e quer um corpo a 
qualquer custo (“não quero morrer, quero a vida para sempre co-
migo”). Isso traz sofrimento para um espírito encarnado obsidiado 
(o humano, portanto, aquele cujo corpo o obsessor desencarnado 
deseja), que vai se submetendo imperceptivelmente sem saber a 
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que, até que perde o controle de si, seu livre-arbítrio, e se vê in-
teiramente dominado pelo outro espírito já desencarnado, que se 
recusa, entretanto, a aceitar sua nova condição. Vale observar que 
a possessão no kardecista tem valor negativo, pois é a anulação do 
livre-arbítrio humano já sempre precário e em estágio de provação, 
ou seja, é justamente “posto à prova” para assim evoluir a cada 
encarnação. Mas isso tudo é imaginação e cosmologia.

No ritual, no sistema da ação propriamente dito (o culto, como 
dizia Durkheim), os personagens imaginados são substituídos por 
dois médiuns. No lugar do humano obsidiado, está agora o médium 
psicofônico: ele dará seu corpo e sua voz ao obsessor e, durante 
todo tempo em que isso ocorrer, ele, como espírito encarnado que 
é, precisará ser forte o suficiente para, ao chamar o obsessor para 
si, recusá-lo ao fim do transe mediúnico. O médium psicofônico faz, 
desse modo, aquilo que o humano obsidiado se mostrou demasia-
damente fraco para fazer, ou seja, ele se oferece, em substituição, 
com a finalidade de exercer a força de seu limitado livre-arbítrio de 
encarnado e, desse modo, inverter a relação de força entre encar-
nado/obsidiado e desencarnado/obsessor. 

Em seu transe, o obsessor submetido deverá, ao fim, abandonar o 
corpo do médium e, ao fazê-lo, ver-se convencido também a deixar 
em paz o corpo do outro humano obsidiado. Esse convencimento 
é encenado por meio da ação pedagógica desenvolvida por outro 
médium, o doutrinador, que garante a presença de espíritos supe-
riores. O médium psicofônico, que representa o obsidiado ao rece-
ber o obsessor, é amparado por outro médium, o doutrinador, que 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

20

o persuade a dialogar. Desse modo, o espírito de um (o obsessor), 
junto ao corpo de outrem (o médium psicofônico que substitui o 
obsidiado), falando com um terceiro (o médium doutrinador), en-
cena a possibilidade de vivência de intensas emoções e sentimento 
de perda, revolta, angústia, raiva e incompreensão. Aos poucos, ao 
longo da incorporação, a comunicação estabelecida por meio do 
médium psicofônico entre o obsessor e o médium doutrinador vai 
se tornando mais branda e ordenada até que o arrependimento 
do obsessor emerja e, com isso, a ordem do cosmos espírita seja 
restaurada. O curso concreto desse processo pode durar diversas 
sessões. Nesse cosmos, permanentemente ameaçado de ruptura 
e ritualmente reordenado, os espíritos devem poder evoluir a cada 
encarnação. Para isso, precisam, quando desencarnados, aceitar 
as provações que, inerentes a seu carma, enfrentarão no curso de 
cada nova existência encarnada, isto é, no Mundo Visível.

Essa encenação ritual de um verdadeiro drama da complicada indivi-
dualização no espiritismo me parece cada vez mais admirável e rica. 
Voltei a esse material mais de 20 anos depois e pude elaborar nova 
análise acerca das concepções de vida e de morte entre os espíritas, 
incorporando pesquisas posteriores a meu trabalho realizadas por 
outros autores. Porém, é também verdade que os espíritas e eu di-
vergimos em muitos pontos: quanto trabalho e malabarismos sim-
bólicos para enfraquecer a oposição entre vida e morte! Esta última 
palavra é mesmo tabu para um espírita, que nega terminantemente 
a finitude humana, pois, para ele, não morremos, desencarnamos. 

Trata-se de uma passagem em que deixamos nossa limitada con-
dição de “eu menor”, aquele espírito encarnado cuja identidade é 
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apenas aquela de uma encarnação particular, para reencontrarmos 
nossa condição mais verdadeira e ampla, entretanto, oculta pelo 
apagamento dessa memória transcendente do “eu maior”, o espí-
rito desencarnado que reúne a memória de todas suas encarnações 
até sua evolução final com individualização total e exercício pleno 
do livre-arbítrio. Essa culminância de uma longa trajetória evolutiva 
do eu maior corresponde também à sua libertação do ciclo cármi-
co das reencarnações e à sua dissolução no cosmos divino. Além 
disso, meus interlocutores espíritas se afirmavam sempre científi-
cos e racionais, e minhas noções tanto de uma coisa quanto da ou-
tra eram muito diferentes. Por exemplo: ritual para eles não era o 
que faziam, afinal, não tinham imagens, nem danças, nem músicas, 
nem roupas especiais. Nesse aspecto, nunca concordamos e, ain-
da assim, muitos se reconheceram no meu livro, que defendia um 
pressuposto com o qual eles se identificavam: o espiritismo karde-
cista era um sistema religioso próprio, distinto das demais formas 
religiosas mediúnicas com as quais até o momento de meu estudo 
eles eram sempre identificados, considerados apenas uma variante 
mais racional e sóbria de um grande continuum. Eu mostrava como 
sua cosmologia, seu sistema ritual e sua noção da pessoa, em suma, 
eram particulares e simbolicamente ricos. Eles me respeitaram, 
uma vez que o livre-arbítrio é um valor para eles que não são prose-
litistas e são, ao contrário, muito discretos do ponto de vista de sua 
presença pública. Creio que também os respeitei, porém, eles cer-
tamente me transformaram muito mais do que eu os transformei. 
Mesmo sem ter me tornado espírita, tenho identificação em muitas 
situações de minha própria vida mais profundamente do que jamais 
poderia supor quando fiz a pesquisa. 
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Minha iniciação antropológica me permitiu ser o que não sou, como 
o poeta que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a 
dor que deveras sente. Está claro que esse “desvio de mim mesma”, 
para pensarmos com Merleau-Ponty (1980), passou pelo momento 
de profundo distanciamento subjetivo trazido pela objetivação dessa 
experiência na escrita. É preciso lembrar que essa escrita também se 
faz por aproximações: quantos ensaios e erros, quantos rascunhos e 
esboços de ideias naquilo que é mais precioso do que qualquer grava-
ção imagética ou verbal, ou que, pelo menos, não pode ser substituí-
do por elas: o diário de campo. Essa escrita, que finaliza o complicado 
processo cognitivo e afetivo que a precede, é uma das felicidades, eu 
creio, da antropologia-meio-poesia, pois, afinal, aprender a dizer é, já 
nos ensinou Octávio Paz, aprender a pensar, e não o contrário.

Tudo isso se reduz ou corresponde, vocês poderiam dizer, à ideia da 
tradução antropológica. Eu concordaria desde que pensássemos 
na ideia da tradução como recriação, pois não se trata de dizer a 
mesma coisa em outra língua, mas dizer outra coisa, de modo mui-
to diferente, em outra língua. No entanto, trata-se de uma forma de 
dizer, que é feita de aproximações, desvios, diferenças e oposições 
mesmo da outra, porém, essas formas distintas de dizer podem se 
reconhecer mutuamente, remetendo sempre uma à outra sem se 
anularem ou se substituírem. No meu caso, meu livro, texto que 
é resultado de minha experiência de pesquisa e que apresenta as-
pectos do kardecismo em certo momento da vida social brasilei-
ra, permanece remetendo sempre à experiência em aberto vivida 
pelos próprios espíritas com quem convivi. Se uma pesquisa tem 
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de fato valor, essa relação mútua perdura e se abre sempre para 
outras possibilidades de perspectivas exploradas, quem sabe, por 
outros pesquisadores e leitores. 

2. O CARNAVAL

O carnaval, tema de meu doutoramento em 1994 (CAVALCANTI, 
2006), levou-me a um outro mundo simbólico e, dessa vez, foi ele 
quem me escolheu, ou melhor me tragou, pois eu queria mesmo 
era pesquisar a umbanda em Quissamã, ao norte do estado do 
Rio de Janeiro (CAVALCANTI, 2012). Eu acabara de ingressar como 
pesquisadora no antigo Instituto Nacional do Folclore, atual Cen-
tro Nacional de Folclore e Cultura Popular, integrado ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Uma colega 
adoeceu e a diretora, Lélia Coelho Frota, pediu-me para substituí-la. 
Foi assim que, em fevereiro de 1984, a 15 dias do carnaval, pisei pela 
primeira vez em um barracão de escola de samba (para quem não 
sabe, no galpão, são confeccionados os carros alegóricos que inte-
gram os desfiles das escolas de samba do carnaval carioca). Foi um 
deslumbramento que resultou em meu primeiro artigo sobre o as-
sunto, “Barracão de escola, barracão de ala. Breve estudo dos bas-
tidores do carnaval” (CAVALCANTI, 1984), publicado na revista do 
IPHAN. O título já evidencia o quanto minha tese de doutoramento 
se iniciava, na verdade, nesse primeiro empenho inesperado. 

O mundo do carnaval era vivaz, tenso, agarrado com o passar do 
tempo, terrivelmente problemático e até mesmo “errado” (quan-
tos chefes da máfia do jogo do bicho lá se encontravam), agregan-
do muita gente no grande ritual festivo da cidade do Rio de Janeiro: 
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seu desfile carnavalesco. Ritual, pura ação em formas expressivas e 
não verbais: dança, música, ritmo, muitos artistas, o meio popular 
diversificado, as camadas médias lá dentro. Tratava-se de um gran-
de dispositivo simbólico, articulador de muitas diferenças sociocul-
turais e econômicas em um único processo artístico agonístico. Ao 
contrário do espiritismo, que recusava a ideia mesma de morte, a 
morte no carnaval era aceitação plena da finitude da vida, pois viver 
é agora, não há nem antes nem depois no coração do ritual festivo 
rumo ao qual todo o processo anual se destina. 

Experimentei com o carnaval não a beleza levistraussiana da cosmo-
logia sempre desdobrada e ativa de um mundo finito e, de certa for-
ma, fechado em seu simbolismo, mas a força tremendamente vital e 
produtiva da tensão e dos conflitos elaborados por Gluckman (1963) 
e Turner (1996). O conceito-chave foi aqui o de processo ritual, uma 
sequência complexa de ações concertadas articuladas dentro de 
amplas redes de relações, alimentada por seu próprio impulso cria-
tivo em um refazer constante, ciclos vivos de morte e ressurreição a 
cada ano. Com o carnaval, eu estava diante de questões radicalmen-
te diversas. Em seu vasto leque de possibilidades de perspectivas, o 
carnaval reunia posições de extrema heterogeneidade sociológica e 
cultural. Sua complexidade ritual assumia elementos em si contra-
ditórios da vida social. O carnaval trazia, de modo muito vívido, as 
lições fundamentais de Mauss (2003) e Simmel (1971): a natureza am-
bivalente e tensa de toda troca social, sempre, em graus diversos, 
mas a um só tempo, permeada de acordo e de conflito. Com isso, 
o carnaval revelava também com especial clareza a importância dos 
mediadores socioculturais (meus interlocutores de pesquisa e perso-
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nagens-chave da narrativa do livro). Esses sujeitos, meus interlocuto-
res, eram os operadores de articulações entre os tantos contrastes 
que, com abertura e criatividade no agenciamento de múltiplos có-
digos, articularam o conjunto vivo do “meu” carnaval.  Assim foi que 
decidi acompanhar, a partir do lugar central dos chamados carnava-
lescos no desfile, todo o processo anual de transformação de um en-
redo na linguagem plástica e visual das alegorias e dos figurinos e na 
linguagem rítmico-musical do samba-enredo. 

Pude, então, apreender no desfile propriamente dito o clímax de 
todo processo ritual – sua dimensão de performance, resultando 
em um vasto e complexo ciclo de experiências capazes, entretanto, 
de se integrar de modo esplêndido na performance festiva da pas-
sagem de uma escola de samba pela Avenida Marquês de Sapucaí, 
transmutada em Sambódromo. A análise cultural da espetacularida-
de, o lugar central das alegorias na narrativa de um desfile, a corpo-
ralidade do brincante e do espectador, a arte coletiva e as diversas 
formas expressivas, ritmo, música e dança, tudo isso se desdobrou 
posteriormente4 não só no trabalho de orientação a um bom grupo 
de pesquisadores do carnaval, mas também em diversos artigos 
novos reunidos mais recentemente em Cavalcanti (2016). 

Devo dizer que, apenas em 2009, ao encontrar por acaso o principal 
interlocutor de minha pesquisa, o carnavalesco Renato Laje, ele, para 
minha grande alegria, afirmou (quase 20 anos depois) que tinha lido 
meu livro e gostado muito. No passado, quando levei o livro então 

4 Assumi em 1994 a docência no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e An-
tropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, dando início a esse 
trabalho de constituição e formação de um grupo de pesquisadores que tem man-
tido ativo seu diálogo ao longo desses anos. 
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recém-publicado, ele, entre o sardônico e o desconfiado, agradecera 
dizendo que não sabia da missa a metade e que ele, sim, um dia iria 
escrever um livro sobre o carnaval. Eu havia respondido que sim, cer-
tamente, já que ele sabia muito mais do que eu sobre a história que 
eu contava e, de fato, não tenho dúvidas quanto a isso. Porém, sei 
que o saber dele está sobretudo impregnado de sua experiência viva 
de artista genial. O recurso às palavras para narrar uma experiência 
de pesquisa de modo fidedigno e persuasivo, e sobretudo para nar-
rar de uma forma por meio da qual seja possível alcançar o ambiente 
não diretamente acessível aos leitores, não é exclusivo da Antropo-
logia, mas é certamente uma parte decisiva da arte de nosso ofício. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas duas pesquisas foram meus ritos de iniciação ao ofício an-
tropológico. Com elas, parafraseando Merleau-Ponty (1980), ex-
perimentei e aprendi bem longamente a deixar-me levar por outra 
cultura, e creio que adquiri aquele “novo órgão de conhecimento”, 
feito do intelecto impregnado da afetividade da experiência vivida, 
que busca na escrita alguma objetividade e objetivação. Pude aco-
lher, então, não só os alunos e orientandos, jovens pesquisadores 
nesses e em outros assuntos, mas especialmente a região selvagem 
de nós mesmos, de que nos fala o autor, e que, não investida em 
um meio cultural, é por onde nos comunicamos com o que, na par-
tida, desconhecemos. Risco assumido, uma aventura, sempre. 
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ETNOGRAFIA E POLÍTICA: 
NOTAS SOBRE OS DILEMAS ÉTICOS E DESA-

FIOS METODOLÓGICOS NA APLICAÇÃO DOS 

INVENTÁRIOS PARA REGISTRO DO PATRIMÔ-

NIO IMATERIAL5

Leonardo Leal Esteves6

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, trago algumas reflexões preliminares 
acerca da dimensão política da etnografia, com o objeti-
vo de chamar atenção para desafios éticos e metodoló-
gicos enfrentados por antropólogas e antropólogos nas 
atividades de pesquisas relacionadas aos inventários 

5 Os principais aspectos deste trabalho foram discutidos durante 
a Semana de Antropologia da UFS, na mesa-redonda “Culturas 
Populares, Rituais, Festas e Patrimônio”.

6 Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Profes-
sor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropolo-
gia da Universidade Federal de Sergipe. 
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para registro de bens como patrimônio imaterial. De modo especial, 
tento apresentar questões epistemológicas mais gerais acerca da et-
nografia, bem como discutir expectativas que possivelmente surgem 
em torno do nosso posicionamento durante a execução dos inventá-
rios, em face de disputas e dilemas do campo.

Sabe-se que a Política de Registro no Inventário Nacional de Refe-
rências Culturais (INRC) foi instituída pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), após uma série de experiên-
cias e demandas históricas relacionadas à proteção dos bens de na-
tureza imaterial no Brasil7. O processo de registro destina-se aos 
chamados “bens culturais” de natureza imaterial, como as chama-
das “formas de expressão”, “lugares”, “ofícios e modos de fazer” 
e “celebrações” que não poderiam ser protegidos adequadamente 
por meio das tradicionais políticas de tombamento.

A noção de “bens culturais” está aqui, portanto, associada à ideia 
de “referência cultural”, que passou a ser utilizada no Brasil na dé-
cada de 1970, a partir das contribuições de intelectuais e gestores 
como Aloísio Magalhães. Conforme Cecília Londres (2000), a referi-
da expressão engendra um deslocamento semântico na ideia de pa-
trimônio. Durante muito tempo, essa noção estaria exclusivamente 
relacionada à monumentalidade, à riqueza, ao “peso” material ou 
simbólico de um determinado bem.

7 A metodologia proposta para registro no INRC vem sendo rediscutida atualmente 
por um grupo de trabalho constituído por técnicos do IPHAN, pesquisadores e 
especialistas de outras instituições com a finalidade de aprimorar e potencializar 
o seu uso e associá-lo a outras formas de pesquisa e registro do patrimônio.     
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A partir da ideia de referência cultural, considera-se, por meio de 
uma compreensão mais ampla e democrática, que há também um 
valor atribuído a determinados bens imateriais por sujeitos particu-
lares e coletividades em função de critérios e interesses comparti-
lhados. Em outras palavras, reconhece-se que alguns bens são refe-
rências culturais importantes para esses indivíduos ou coletividades 
e, por isso, devem ser também reconhecidos como patrimônios. 

A aplicação da metodologia para registro desses bens no INRC inclui 
em geral, entre outros elementos, inicialmente a realização de uma 
ampla pesquisa de campo, cuja metodologia foi de alguma forma in-
fluenciada pelos princípios do método etnográfico. Desse modo, o 
envolvimento direto dos representantes do bem a ser inventariado, 
como interlocutores e intérpretes de suas próprias práticas e sentidos, 
passou a ser uma condição imprescindível para os processos de patri-
monialização. Esse processo de interlocução tornou-se, inclusive, um 
dos elementos diferenciais dessa política, em contraste com as ações 
historicamente voltadas a esse campo no Brasil, quando os intelec-
tuais e o Estado eram os únicos atores responsáveis a definirem legiti-
mamente (e oficialmente) o que deveria ser patrimonializado. 

Nos últimos anos, percebe-se que diferentes instâncias do poder pú-
blico passaram a estimular a realização de inventários em seus ter-
ritórios, visando ao registro de determinados bens junto ao IPHAN. 
Para isso, antropólogos foram convocados a atuar cada vez mais 
como pesquisadores para realização dos INRCs bem como mediado-
res entre os representantes dos bens culturais e o poder público. 

Isso, certamente, está relacionado ao fato de o método etnográ-
fico ter inspirado de alguma forma a metodologia utilizada nesse 
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tipo de inventário, bem como à histórica atuação de antropólogas 
e antropólogos em defesa das demandas de algumas coletividades 
cujos bens passaram a ser patrimonializados.

Como bem observou Roberto Cardoso de Oliveira (2006), a antro-
pologia no Brasil, desde a sua formação e institucionalização, tem 
sido marcada por uma combinação entre atividade intelectual e 
atuação política. O caráter “anfíbio” da antropologia brasileira, que 
combina reflexão teórica e tendência à “intervenção”, conforme 
Soraya Fleischer (2007), sempre acompanhou – ainda que implicita-
mente – a nossa atuação. 

Há, entretanto, uma série de frustrações em torno das ações gover-
namentais nesse campo e desconfianças em relação aos resultados 
concretos das políticas de patrimonialização. A partir de contribui-
ções teóricas mais gerais de diferentes autores acerca da etnografia 
e de algumas experiências que tive como integrante de equipes de 
pesquisa em inventários, procuro então refletir sobre as dificuldades 
e os dilemas enfrentados por antropólogas e antropólogos, em ra-
zão da posição “multissituada8” que assumimos nessas atividades no 
campo do patrimônio.

8 É importante ressaltar que, conforme Marcus (2001), o que ele chama de pes-
quisa “multissituada” ou “multilocal”, em geral, está mais fortemente associa-
do à etnografia que leva em consideração a desestabilização do próprio campo 
na pós-modernidade, incorporando, ao mesmo tempo, os sujeitos e sistemas de 
mundo, em uma perspectiva em que há demarcações difusas e nas quais há a livre 
circulação de significados, identidades e objetos. Contudo, penso que a ideia de 
“multilocalidade” também pode ser adequada para se pensar sobre novos con-
textos, em que está em jogo a identidade do próprio pesquisador, como afirma 
Marcus (2001).  
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1. A INTERLOCUÇÃO COMO PRINCÍPIO DO  
INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS (INRC) 

A política de registro de bens de natureza imaterial no INRC foi 
criada pelo IPHAN em 1999, a partir de experiências e debates que, 
de alguma forma, foram sendo acumulados por parte do poder pú-
blico e da sociedade civil, desde a década de 1930. A proposta do 
poder público com o INRC, de modo geral, é salvaguardar bens re-
presentativos de identidades, memória, sentidos e práticas sociais, 
a partir do envolvimento dos próprios “detentores”, orientando-
-se, inicialmente, por uma metodologia de pesquisa formulada com 
base na perspectiva etnográfica (CORSINO, 2000; IPHAN, 2010).

Como observa Corsino (2000, p. 15), no fim dos anos 1980, as discus-
sões e ações em torno da noção de patrimônio ganharam um novo 
fôlego no Brasil. Com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, foram intensificados os debates em torno da necessidade de 
instituição de políticas públicas voltadas à proteção de bens de na-
tureza mais diversificada. Com a inclusão do artigo 216, passava-se 
a considerar como “patrimônio cultural brasileiro”, tanto os bens 
de natureza material, quanto imaterial, “portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira”(BRASIL, 1988, p. 112).

Segundo Corsino (2000), a Política de Registro no Inventário Na-
cional de Referências Culturais (INRC) foi desenvolvida a partir des-
se contexto e assumiu a sua forma atual, mais precisamente, em 
1999. Conforme o IPHAN (2010), o seu principal objetivo é instituir 
mecanismos diferenciados de proteção e salvaguarda por parte do 
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poder público para os bens culturais de natureza imaterial conside-
rados importantes em termos de identidade, práticas e memória 
dos diversos “grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Em linhas gerais, o processo de Registro no Inventário Nacional de 
Referências Culturais (INRC) junto ao IPHAN caracteriza-se, inicial-
mente, a partir da demanda dos próprios “detentores” – assim, 
realiza-se uma exaustiva pesquisa e a documentação acerca do 
universo do bem a ser inventariado por uma equipe técnica, sob 
orientação e supervisão do IPHAN, com o envolvimento direto 
dos representantes do bem em questão. Posteriormente, ocorre a 
avaliação da candidatura pela instância do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural do IPHAN e o possível registro do bem como 
Patrimônio Imaterial do Brasil. Por fim, constrói-se um plano de sal-
vaguarda para criar ações que visem contribuir para a “melhoria das 
condições socioambientais de produção, reprodução e transmissão 
dos bens culturais imateriais registrados” (IPHAN, 2010, p. 24). 

Entretanto, uma etapa fundamental na política de registro no INRC, 
indispensável como forma de orientar os rumos das demais ações 
do poder público, para a qual pretendo chamar atenção aqui, é a 
pesquisa inicial para levantamento, identificação e documenta-
ção acerca do universo do bem a ser inventariado. A metodologia 
para realização desse processo de investigação foi desenvolvida 
por uma equipe coordenada pelo antropólogo Antônio Augusto 
Arantes Neto, a partir do diálogo com o IPHAN e seguindo alguns 
princípios norteadores do chamado “método etnográfico” (IPHAN, 
2000; MORAIS; RAMASSOTE; ARANTES, 2015).
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Apesar de essa metodologia, na prática, estar de algum modo con-
dicionada às possíveis armadilhas da rigidez de suas “fichas de iden-
tificação9” e às urgências muitas vezes impostas pelo poder público 
para a sua execução – como discutirei mais à frente –, em sua es-
sência, a metodologia do INRC tem a interlocução como princípio. 
Com isso, seus objetivos principais estão, em tese, relacionados à 
apreensão das práticas e dos sentidos atribuídos ao bem cultural 
em questão, a partir do diálogo e da compreensão do ponto de 
vista dos próprios grupos sociais que lhes são detentores, tratan-
do-os como “intérpretes legítimos” e “parceiros preferenciais” à 
sua preservação (CORSINO, 2000). Em razão da posição “ambígua” 
normalmente assumida pelo antropólogo nessas atividades, há 
uma série de desafios em estabelecer esse processo de interlocu-
ção. Para discutir sobre esses desafios, é importante compreender 
a dimensão política da etnografia.  

2. A DIMENSÃO POLÍTICA DA ETNOGRAFIA E OS  
DESAFIOS DA ATUAÇÃO NO CAMPO DO PATRIMÔNIO

Como observou Soraya Fleischer (2007), a antropologia brasileira 
sempre teve um caráter “anfíbio”, de reflexão e de intervenção, 
ainda que de forma implícita. Seja pelo fato de estarmos – em de-
terminado momento da história – bastante envolvidos com o na-
tion-building, seja pelo viés fortemente político no qual se fundiam 
historicamente a atuação de cidadãos e a de cientistas, seja pelo 
fato de nossos “objetos” estarem quase sempre mais relacionados 

9 Formulários utilizados para a identificação dos elementos relacionados aos bens 
no Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC).   
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às diferenças e desigualdades de nossa própria sociedade (CARDO-
SO DE OLIVEIRA, 2006; FLEISCHER, 2007; PEIRANO, 1999), há uma 
tendência entre nós para a incorporação de uma prática política 
– “quando não em seu [nosso] comportamento, certamente em 
sua [nossa] reflexão teórica” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 42) 
[acréscimos meus].

Não é por acaso que Bela Feldman-Bianco (2013), ao tratar dos de-
safios da antropologia brasileira no contexto de expansão, recon-
figuração e internacionalização nos últimos anos, chamou atenção 
para as conexões permanentes entre pesquisa e ação social (FELD-
MAN-BIANCO, 2013, p. 7). Conforme a autora, essa característica da 
antropologia brasileira torna-se bastante evidente, por exemplo, 
ao observarmos a participação cada vez maior de antropólogas e 
antropólogos em debates em torno de conhecimentos tradicionais 
e biodiversidade, nas discussões e formulações de políticas públicas 
e em atividades de perícia e laudos antropológicos junto a órgãos 
como o Ministério Público e o INCRA (FELDMAN-BIANCO, 2013).   

Além disso, independentemente da afiliação a uma espécie de “an-
tropologia aplicada” – entendendo-a como um ramo da ciência vol-
tada à intervenção nos fenômenos sociais –, a própria epistemolo-
gia mantém uma relação direta com o campo. Como observa Luiz 
Fernando Dias Duarte (2010, p. 14), “é hegemônico o sentimento 
entre os antropólogos de que sua ‘teoria’ se apresenta de preferên-
cia ‘colada’ aos investimentos concretos, específicos de pesquisa e 
análise”. Também afirma Mariza Peirano (2014, p. 381):
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O refinamento da disciplina [...] não acontece em um espaço 
virtual, abstrato e fechado. Ao contrário, a própria teoria se 
aprimora pelo constante confronto com dados novos, com 
as novas experiências de campo, resultando em uma invariá-
vel bricolagem intelectual.

As atividades de campo para realização da etnografia, por essa 
mesma razão, exigem sensibilidade e rigoroso investimento de téc-
nicas, de tempo e de reflexão. Em um trabalho sobre etnografia 
da política, junto a movimentos negros de Ilhéus, na Bahia, Már-
cio Goldman (2003) compara o trabalho de campo na antropologia 
com o que se chama de “catar folha” no candomblé. Nas palavras 
do autor:

Num registro menos acadêmico, sempre imaginei que as 
técnicas de trabalho de campo que utilizei em Ilhéus se as-
semelhavam muito ao que se denomina, no candomblé, de 
“catar folha”: alguém que deseja aprender os meandros do 
culto deve logo perder as esperanças de receber ensina-
mentos prontos e acabados de algum mestre, ao contrário, 
deve ir reunindo (“catando”) pacientemente, ao longo de 
anos, os detalhes que recolhe aqui e ali (as “folhas”) com a 
esperança de que, em algum momento, uma síntese plausí-

vel se realizará (GOLDMAN, 2003, p. 455).  

Goldman (2003) quer dizer com isso que os fenômenos sociais, de 
modo geral, não se apresentam de forma direta e autoevidente aos 
antropólogos. Eles devem ser “construídos” a partir de um longo 
processo de observação, experiência, interlocução e reflexão para 
que possam ser identificados e compreendidos minimamente pelo 
pesquisador. Muito já foi dito, inclusive, sobre o caráter discursi-
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vo (e discutível) das análises antropológicas, justamente em ra-
zão dessas características das descrições etnográficas (CLIFFORD, 
1998; GEERTZ, 2017).

Como se sabe, a etnografia surgiu e desenvolveu-se enquanto es-
tratégia teórico-metodológico-discursiva a partir do século XX para 
compreensão da alteridade, como contraposição à chamada “an-
tropologia de gabinete” dos evolucionistas. Inicialmente, a estra-
tégia tinha a “observação participante” como expressão máxima e 
consistia, de modo geral, em deslocar-se para a sociedade estuda-
da, conviver por longos períodos na localidade, apreender a língua 
nativa e tentar observar e experienciar ao máximo a cultura do “ou-
tro” para poder descrevê-la.  

Sabemos hoje, depois de décadas de críticas, readequações e re-
finamentos dessas estratégias metodológicas, que, apesar de sua 
sofisticação, não temos condições de compreender a totalidade de 
outra cultura e que nossa compreensão e descrição acerca da alte-
ridade será sempre limitada e parcial. Isso ocorre, de acordo com 
Geertz (1989, p. 11), entre outras razões, por construirmos uma vi-
são “de segunda ou terceira mão por sobre os ombros dos nativos” 
e por termos inevitavelmente uma posição de autoria nos textos 
etnográficos (GEERTZ, 2001; 2017).

Como observa Marilyn Strathern (2014), o trabalho de campo é um 
momento de imersão, mas cujas observações, experiências e narra-
tivas precisam ser rearranjadas através da escrita, pela antropóloga 
ou pelo antropólogo, para que possam fazer sentido a outro pú-
blico. De acordo com Strathern (2014, p. 346), “Em vez de ser uma 
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atividade residual, como se pode pensar de um relatório ou repor-
tagem, a escrita etnográfica cria um segundo campo”. Conforme 
a autora, “Poderíamos dizer que o momento etnográfico funciona 
como um exemplo de uma relação que junta o que é entendido 
(que é analisado no momento da observação) à necessidade de en-
tender (o que é observado no momento da análise)” (STRATHERN, 
2014, p. 350).

Por essa razão, Roy Wagner (2012) enfatiza que a antropologia “in-
venta a cultura”. Segundo o autor, para tornar a alteridade plausí-
vel, possível e, portanto, compreensível, objetificamos a diferença 
em termos culturais mais ou menos conhecidos, para que possa-
mos explicá-la aos nossos pares. Conforme o autor, “um antropó-
logo experiencia, de um modo ou de outro, seu objeto de estudo; 
ele o faz através do universo de seus próprios significados e então 
se vale dessa experiência carregada de significados para comunicar 
uma compreensão aos membros de sua própria cultura” (WAGNER, 
2012, p. 41). Reconhecemos hoje, portanto, cada vez mais o caráter 
limitado e subjetivo da etnografia.

Contudo, isso não invalida a importância dessa estratégica teórico-
-metodológico-discursiva. Penso que é justamente nesse aspecto 
que reside parte da sua dimensão política. A representação do “ou-
tro” é possível, ainda que de forma subjetiva e limitada. No entan-
to, como afirmou Márcio Goldman, é necessário “catar folha”. Ou 
seja, por uma questão ética e metodológica, a descrição não deixa 
de exigir um rigoroso esforço de observação, de experiência e de 
diálogo com a alteridade. 
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Isso é importante para que se possa deixar descentrar e para que 
a descrição etnográfica descole-se de uma visão teórica apriorística 
acerca dos fenômenos sociais do campo. Como observa Mariza Pei-
rano (2014, p. 383), “A etnografia abala nossos estilos de vida e nos-
sas ideias de existência, abala nossa crença moderna na referencia-
lidade dos sentidos e impõe uma reflexão sobre a multiplicidade 
de modos de vida (PEIRANO, 2014, p. 383). Para que isso ocorra, 
penso que é necessário justamente assumir um comprometimento 
político em campo.  

Não se trata, naturalmente, de adotar a reprodução do discurso do 
nativo ou de comprometer-se com a defesa panfletária de suas de-
mandas, mas da tentativa se deixar “afetar” pelo universo e pela 
lógica do “outro” para estabelecer aquilo que Roberto Cardoso de 
Oliveira chama de uma possível “fusão de horizontes semânticos”. 
Em outras palavras, abrir-se efetivamente ao diálogo com a dife-
rença para que possamos compreender, ainda que minimamente, 
o “ponto de vista” das comunidades com as quais estamos nos re-
lacionando e dialogando. 

Isso, entretanto, é extremamente difícil em todo tipo de pesquisa. 
E parece ser particularmente mais complicado quando, paradoxal-
mente, assumimos a posição de pesquisadoras e pesquisadores 
contratados pelo poder público para realizar os inventários junto 
aos atores sociais aos quais as políticas de patrimonialização des-
tinam-se. Para que se possam compreender esses desafios, trago 
algumas reflexões acerca de minha própria atuação nesse campo.     
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3. ANTROPÓLOGAS E ANTROPÓLOGOS COMO MEDIADORES E OS 

DILEMAS ENFRENTADOS NAS PESQUISAS PARA OS INVENTÁRIOS

Nos últimos anos, o poder público passou a estimular cada vez mais 
processos de inventários em seus territórios. A partir de 2011, por 
exemplo, o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Funda-
ção do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), 
resolveu lançar editais para contratação de equipes técnicas com a 
finalidade de realizar pesquisas para realização dos inventários das 
manifestações de cultura popular conhecidas como Maracatu de Ba-
que Virado, Maracatu de Baque Solto, Cavalo Marinho e Caboclinho, 
a partir da demanda e da anuência dos seus representantes, e sub-
meter a candidatura dos referidos bens ao registro como Patrimônio 
Imaterial junto ao IPHAN. Posteriormente, propuseram-se ainda in-
ventários da Ciranda e do Reisado em Pernambuco. 

Como mencionei anteriormente, participei de alguns desses in-
ventários realizados em Pernambuco. No INRC do Caboclinho, por 
exemplo, fiz parte de todas as etapas da pesquisa preliminar e de 
identificação. No inventário do Maracatu de Baque Solto, contribuí 
como revisor de algumas fichas de identificação. No inventário da 
Ciranda, colaborei nos primeiros meses durante a etapa do levan-
tamento preliminar. Meu maior envolvimento deu-se no INRC do 
Caboclinho, quando pude acompanhar mais de perto a relação dos 
grupos com a dinâmica dos inventários.

Isso ocorreu quando a Associação Respeita Januário (ARJ) – enti-
dade voltada à pesquisa e à valorização dos cantos e das músicas 
tradicionais do Nordeste que reúne diversos pesquisadores e pro-
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fessores da área de ciências sociais, antropologia, música, história – 
foi contratada por meio de um dos editais para realização do inven-
tário do Caboclinho e do Cavalo Marinho e ficou responsável por 
reunir equipes para realizar as pesquisas de levantamento, identifi-
cação e documentação desses bens em Pernambuco. 

Fizeram parte desse trabalho diversos pesquisadores com relativa 
experiência na área de inventários para registro de bens como Pa-
trimônio Imaterial do IPHAN e/ou com algum envolvimento direto 
ou indireto com as respectivas manifestações, além de represen-
tantes dos próprios bens. Naquele período, fui um dos convidados 
a fazer parte de uma dessas equipes para contribuir com o inventá-
rio do Caboclinho. 

No fim de 2011, passamos por um treinamento junto às demais equi-
pes que estavam realizando inventários em Pernambuco para utili-
zação da metodologia de pesquisa do INRC adotada pelo IPHAN. 
Ao longo dos dois outros anos, fomos a campo para a realização 
do trabalho, sob supervisão e orientação permanente por parte 
do IPHAN e da FUNDARPE, no que tange à indicação de grupos 
e sítios a serem visitados, ao contato com os representantes dos 
caboclinhos, às instruções técnicas para preenchimento adequado 
das fichas, à elaboração do dossiê e do vídeo de candidatura, entre 
outros aspectos.

Entre os anos de 2011 e 2013, com isso, foram entrevistados mais 
de cinquenta representantes dos caboclinhos, além de gestores pú-
blicos e pesquisadores, em diferentes localidades do Estado, para 
levantamento, identificação e documentação acerca das formas de 
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expressão, lugares, ofícios e modos de fazer, celebrações relacio-
nadas ao universo da referida manifestação popular. 

Tendo em vista a abrangência do campo – incluindo diversos grupos, 
localidades e eventos –, a execução do trabalho mostrou-se bastan-
te desafiadora em termos metodológicos, uma vez que teríamos 
que lidar com a mencionada rigidez e extensividade das diversas 
fichas de identificação, a necessidade de priorizar por vezes entre-
vistas (mais do que a observação em longo prazo e as experiências 
em campo) e lutar contra a exiguidade do tempo para finalização 
do trabalho. É certo que a metodologia do INRC não deve ser con-
fundida com o método etnográfico, e o próprio Antônio Arantes 
recomenda que os inventários sejam complementados com outras 
formas de pesquisa (MORAIS; RAMASSOTE; ARANTES, 2015). 

Além disso, é importante pensar até que ponto se consegue fazer 
nesses inventários aquilo que Márcio Goldman (2013) chama de 
“catar folha”, ou seja, dar conta da complexidade dos fenômenos 
sociais que não se apresentam de forma autoevidente e exigem 
um rigoroso esforço de observação, experiência, interlocução e 
reflexão. Como mencionei anteriormente, ainda que saibamos que 
nenhuma etnografia consegue estabelecer um nível de apreensão 
“totalizante” do campo, desconfio de que é ainda é mais difícil “ca-
tar folha” nos INRCs. O caráter fortemente instrumental e burocrá-
tico da metodologia do IPHAN parece paradoxalmente estabelecer 
uma série de limites para compreensão do universo dos bens cultu-
rais a serem patrimonializados.  
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De qualquer forma, o resultado do nosso trabalho foi considerado 
bastante exitoso pela representação do IPHAN em Pernambuco. O 
dossiê foi elaborado pela equipe técnica, com o envolvimento das 
agremiações, revisado pelo poder público e encaminhado pelo Go-
verno do Estado ao IPHAN nacional, com a expectativa de que o Ca-
boclinho fosse registrado como Patrimônio Imaterial pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural até o fim de 2014. 

A pesquisa inicial necessária para realização do referido inventário 
passou, ainda assim, por outros dilemas. A nossa condição de equi-
pe de pesquisadores contratada pelo poder público estadual para 
realização de um trabalho, por vezes, trazia-nos dificuldades para 
inserção no campo. Há, aparentemente, tensões mal resolvidas en-
tre instâncias governamentais e representantes de alguns grupos 
culturais e dificuldades não previstas, que tivemos que enfrentar 
ao longo da pesquisa. Além disso, apesar da anuência e do interes-
se da maioria, tivemos que lidar com desconfianças por parte de 
alguns representantes dos caboclinhos em relação aos resultados 
concretos da Política Nacional de Registro no INRC.

Algumas dessas dificuldades pareciam estar associadas ao fato de 
que a demanda para registro do Caboclinho no INRC havia partido 
do Governo do Estado de Pernambuco. Apesar de haver reuniões 
precedentes ao processo do inventário entre os gestores públicos 
e representantes das referidas agremiações e o reconhecimento de 
ambas as partes acerca da importância da criação de estratégias 
para garantir o apoio à produção e à reprodução do Caboclinho, foi 
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necessário, por vezes, “sensibilizar”10 alguns integrantes dos cabo-
clinhos sobre a importância da Política de Registro no INRC.

Como isso, éramos frequentemente confundidos com representan-
tes do próprio poder público. Ainda que nossa posição talvez esti-
vesse muito mais próxima a uma espécie de “multilocalidade” no 
sentido utilizado por Marcus (2001), pois éramos, ao mesmo tem-
po, profissionais a serviço do Estado e pesquisadores da academia 
comprometidos com o campo (e não víamos nenhuma contradição 
nisso), na visão dos representantes dos caboclinhos éramos muitas 
vezes apenas “o pessoal do governo”. Mesmo não abdicando de 
uma posição, de alguma forma, “ativista”, para utilizar os termos 
de Marcus (2001), ou comprometida com os grupos estudados, na 
visão de alguns de seus representantes, a relação com o poder pú-
blico aparentemente colocava em dúvida nossa posição no campo. 

Como mencionei anteriormente, há uma série de problemas não 
solucionados entre alguns grupos e o poder público, o que nos co-
locava em uma situação delicada diante dos nossos interlocutores. 
Entre esses problemas, estavam longos atrasos, ou mesmo, o não 
pagamento de cachês de apresentações artísticas por parte das 
instituições de fomento governamental, além de outros imbróglios 
relacionados a processos de contratação e apoio mal resolvidos por 
parte das referidas instituições.

10 O termo “sensibilizar” é comumente utilizado pelo poder público para atividades 
de comunicação e esclarecimento à sociedade civil dos objetivos de suas ações. No 
nosso caso, as discussões em campo acerca da Política de Registro do INRC esta-
vam relacionadas à compreensão que tínhamos acerca da importância do inventá-
rio e do registro para a criação de políticas de salvaguarda para o Caboclinho.    
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Com isso, tivemos dificuldades iniciais no primeiro contato com re-
presentantes de alguns caboclinhos, por conta do nosso envolvi-
mento com essas instituições. Em outros casos, ao conseguirmos 
ter acesso aos grupos, éramos posteriormente solicitados por par-
te de seus representantes a agir como intermediários junto ao go-
verno para tentar resolver alguns dos problemas.

Muitos grupos, por exemplo, não conseguiam receber as verbas 
que lhes eram destinadas pelo poder público. Mesmo sendo con-
templado em um edital ou convocatória mais formal e cumprindo 
com todas as exigências necessárias para receber os recursos do 
governo, nem sempre o pagamento era realizado no tempo acor-
dado, gerando uma série de inconvenientes para os dirigentes da 
agremiação e seus integrantes. Nesse contexto, alguns dirigentes 
tinham que recorrer a agiotas para conseguir resolver pendências 
mais urgentes, como pagamento do serviço de transporte, remune-
ração dos músicos, entre outras questões.

A manutenção das agremiações envolve frequentemente custos 
de aluguel ou demais despesas da sede, pagamento de costureiras 
e ajudantes contratados, insumos para a produção das fantasias e 
adereços, custos de transporte e de alimentação dos integrantes 
nos dias de desfiles, pagamento dos músicos e uma ajuda de custo 
mínima prometida para os componentes nos dias de cada apresen-
tação, dos desfiles e, em alguns casos, até mesmo nos ensaios.

Tendo em vista que o poder público, muitas vezes, é o único con-
tratante dessas manifestações, quando os cachês e as subvenções 
não são pagos no tempo previsto, os grupos acabam tendo que 
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recorrer a outras fontes de financiamento para pagar as despesas 
mais urgentes, com a esperança de que, assim que for possível, po-
derão quitar suas dívidas.

Um dos dirigentes de caboclinho a quem entrevistamos, ao tratar 
da necessidade de se antecipar na compra de insumos e de con-
tratar pessoas para contribuir na confecção das indumentárias, de 
modo a tentar reduzir os custos, afirmou:

Se você deixar pra cima da hora é pior ainda. Aí você quer 
fazer tudo em cima da hora, tem que arrumar dinheiro com 
agiota. Aí é nisso onde a gente se atola, todinho... Todo mun-
do de cultura [popular] se mete com agiota. Tem uns que 
explora mesmo... cobra até mais de trinta por cento! [refe-
rindo-se aos juros] Tem um que é muito amigo da gente, aí só 
cobra quinze por cento. Mas tem gente mesmo que já pagou 
mais de trinta por cento... Banco, eu estourei meu cheque 
especial, num banco e no outro! Agora é que... Já terminei e 
botei tudo no eixo, né? Mas, quando chegar perto, eu vou ter 
que mexer de novo pra não pedir ao agiota... Só peço se... Às 
vezes pra transporte... Não tem o dinheiro pra transporte. Aí 
tem que cair mesmo (informação verbal).11

Diante desse contexto, sempre que possível, tentávamos contri-
buir de alguma forma na mediação com o poder público estadual, 
ligando para determinados setores e tentando esclarecer o motivo 
das pendências. Ainda assim, a posição ambígua em que por vezes 
nos encontrávamos nos colocava sempre novos desafios. 

Outra dificuldade enfrentada, que me chamou particularmente 

11 Entrevista com Dirigente de Caboclinho em Goiana/PE, em 2012.
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atenção, partiu de um caso pontual de recusa mais contundente 
por parte de um grupo em participar da pesquisa para o inventário. 
Nesse caso, a resistência não estava relacionada ao nosso envolvi-
mento com o órgão estadual, mas sim à desconfiança em relação 
aos resultados concretos da própria Política Nacional de Registro 
no INRC, instituída pelo IPHAN. 

Apesar do interesse e da participação da maioria dos caboclinhos, um 
dos grupos se recusou deliberadamente em participar do inventário 
em razão das expectativas aparentemente frustradas em relação a 
outros casos do INRC de que tiveram conhecimento. Na visão do di-
rigente da agremiação, o registro no INRC não implicaria garantias 
concretas de salvaguarda para os caboclinhos. De acordo com ele, 
há alguns casos de bens inventariados junto ao IPHAN que o poder 
público não teria conseguido apoiar e/ou proteger de forma efetiva.

Um exemplo citado foi uma celebração conhecida como Festa da 
Lavadeira, que costumava ser realizada desde 1987, na Praia do Pai-
va, no município do Cabo de Santo Agostinho (PE). Essa festa reunia 
diversos grupos de cultura popular no dia 1º de maio para apresen-
tações e, ao longo do tempo, passou a adquirir também um forte 
sentido religioso para alguns grupos. A referida celebração havia 
sido incluída, em anos anteriores, em um inventário preliminar rea-
lizado pelo IPHAN acerca dos bens existentes no município, mas 
posteriormente foi proibida pelo poder público de ser realizada na 
localidade por conta da instalação de uma reserva de proteção am-
biental naquela região e da posterior construção de condomínios 
de luxo onde costumava ser realizada.    
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Outro caso citado pela dirigente estava relacionado ao registro 
do Frevo como Patrimônio Imaterial. Apesar da grande visibilida-
de que a manifestação passou a ter após o processo de registro 
em 2007, até aquele período (2011 a 2013, quando estávamos em 
campo realizando a pesquisa), havia poucos avanços em termos de 
apoio concreto e garantias para a sua salvaguarda, de modo espe-
cial em relação às agremiações. 

É certo que, no caso do Frevo, havia sido criado um comitê gestor de 
salvaguarda e, em 2014, passaram a ser instituídas partes das políticas 
de salvaguarda indicadas, como, por exemplo, a inauguração do Paço 
do Frevo12 e a realização sistemática de uma série de ações indica-
das no plano de salvaguarda, como cursos, oficinas, apresentações, 
entre outros aspectos, por meio da referida instituição. No caso da 
Festa da Lavadeira, a celebração não havia sido registrada. Apenas 
foi realizado um inventário dos bens culturais da localidade em que 
constava a celebração e, portanto, não havia previsão para criar um 
plano de salvaguarda para ela.

12 O Paço do Frevo é um equipamento público inaugurado em 2014 no Recife com 
a missão de consolidar o frevo como referência cultural, contribuir para difusão, 
pesquisa, capacitação e apoio profissional de seus agentes e coletividades, e pro-
pagar sua prática para as futuras gerações, valorizando sua memória e reafirman-
do as políticas públicas de salvaguarda. Por meio de suas ações, procura difundir 
e valorizar o frevo, seus acervos, suas tradições e as práticas de atores sociais e 
coletividades detentoras. Além disso, propicia um espaço de lazer, interlocução, 
diálogo, convivência e convergência em torno do frevo, estimulando pesquisas, 
registros, reflexões e produção de conteúdos sobre esse bem cultural. Essas 
ações, entretanto, não substituem integralmente o papel do Estado na formula-
ção e na execução das políticas públicas de patrimônio.
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De todo modo, penso que a recusa em participar do processo do 
inventário é reveladora dos desafios e dilemas que temos que en-
frentar nesse campo. A despeito das dificuldades, concluímos a 
pesquisa. O Caboclinho foi registrado como Patrimônio Imaterial 
pelo IPHAN. Mas fica a reflexão sobre as dificuldades para se dar 
conta da complexidade de bens como esse por meio do INRC. E 
mais, do que isso, uma questão. Quais as garantias que podemos 
dar aos nossos interlocutores (ainda que não sejamos o “pessoal 
do governo”) dos resultados das políticas de patrimonialização?

Ainda que nas pesquisas acadêmicas possamos ter um relativo do-
mínio das implicações de nosso trabalho – ao menos em termos de 
devolução dos resultados aos nossos interlocutores e engajamento 
político em suas demandas (OLIVEIRA, 2009) –, nos casos das pes-
quisas governamentais isso parece ser, paradoxalmente, mais difí-
cil em razão dos desdobramentos que parecem estar muito além 
do nosso alcance.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste ensaio procurei refletir sobre os desafios metodológicos e 
dilemas éticos relativos à participação de antropólogas e antropó-
logos nas pesquisas para registro de bens no INRC. Para isso, tentei 
chamar atenção para questões epistemológicas mais gerais acerca 
da etnografia e alguns aspectos relativos às expectativas em torno 
do posicionamento do antropólogo em face das disputas e dos di-
lemas do campo. 
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Sabe-se que o engajamento político nas demandas das coletividades 
estudadas parece ter se tornado um ponto fundamental para cons-
trução de possíveis diálogos e polifonias (OLIVEIRA, 2009).  Penso 
que deixar claras, portanto, as reais implicações e limitações do nos-
so trabalho é uma das formas de lidar honestamente com os nossos 
interlocutores. Além disso, é importante chamar atenção para as ex-
pectativas e as históricas frustrações em relação ao papel das insti-
tuições a que estamos de alguma forma vinculados. Se essas práticas 
não contribuem para solucionar de fato as tensões e os conflitos no 
campo, ao menos fazem pensar sobre os desafios éticos e metodoló-
gicos de nossa atuação como antropólogas e antropólogos. 

Como afirma João Pacheco de Oliveira (2009), a partir da virada pós-
-estruturalista, reconhece-se, cada vez mais, que a pesquisa antro-
pológica requer um engajamento político e ético mais contundente 
nas demandas das coletividades estudadas, para que seja possível 
construir um diálogo de fato polifônico. Além disso, considerando a 
histórica relação entre atividade intelectual e ação política na antro-
pologia brasileira (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006; FLEISCHER, 2007; 
PEIRANO, 1999), penso que a clareza do posicionamento em que 
está situado o pesquisador é fundamental. Isso é particularmente 
importante em casos relacionados à construção de políticas públi-
cas junto aos sujeitos para quem estas serão destinadas.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/ atividade-legis-
lativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.
html/ Constituiode1988.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2018.

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O trabalho do antropólogo. 
Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Unesp, 2006. 

CLIFFORD, J. A experiência etnográfica:  antropologia e 
literatura no século XX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. 

CORSINO, C. M. Apresentação. In: IPHAN. Inventário 
Nacional de Referências Culturais: Manual de Aplicação. 
Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional/Departamento do Patrimônio Imaterial, 2000. 
156 p. Disponível em: <http:/portal.iphan.gov.br/uploads/
ckfinder/arquivos/Manual_do_INRC.pdf>. Acesso em: 2 
fev. 2018.

DUARTE, L. F. D. O campo atual da antropologia no Brasil. 
In: MARTINS, C. B.; DUARTE, L. F. D. (Coord.). Horizontes 
das ciências sociais no Brasil:antropologia. São Paulo: 
ANPOCS, 2010. p. 13-24. 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

53

FELDMAN-BIANCO, B. Desafios da antropologia brasileira. Brasília: 
ABA, 2013. 

FLEISCHER, S. Antropólogos “anfíbios”? Alguns comentários sobre a 
relação entre Antropologia e intervenção no Brasil. Revista Anthro-
pológicas, ano 11, v. 18, n. 1, p. 37-70, 2007. Disponível em: <http://
www.revista.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista/article/
view/79>. Acesso em: 2 fev. 2018.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 
1989.

______. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 
4. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

______. Obras e vidas: o antropólogo como autor. 2. ed. Rio de Janei-
ro: UFRJ, 2017. 

GOLDMAN, M. Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. 
Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia. Revista de Antro-
pologia, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 445-476, 2003. Disponível em:<http://
www.scielo.br/pdf/ra/v46n2/a12v46n2.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2018.

IPHAN. Inventário Nacional de Referências Culturais: Manual de Apli-
cação. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
2000. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/
arquivos/Manual_do_INRC.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2018.

______. Os sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: princí-
pios, ações e resultados da política de salvaguarda do patrimônio cul-
tural imaterial no Brasil (2003 – 2010). 2. ed. Brasília: Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional; Departamento do Patrimônio 
Imaterial, 2010.  Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/
publicacao/PatImaDiv_OsSambasAsRodasOsBumbas_2Edicao_m.
pdf>. Acesso em: 2 fev. 2018.



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

54

MARCUS, G. E.  Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la 
etnografía multilocal. Alteridades, v. 22, n. 11, p. 111-127, 2001. Disponí-
vel em: <http://www.redalyc.org/pdf/747/74702209.pdf>. Acesso em: 
2 fev. 2108.

MORAIS, S. S.; RAMASSOTE, R.; ARANTES, A. Trajetória e desafios do 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC): entrevista com 
Antônio Arantes. Revista CPC, São Paulo, n. 20, p.221-260, dez. 2015. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/104911>. 
Acesso em: 2 fev. 2018.

OLIVEIRA, J. P. Pluralizando tradições etnográficas: sobre um certo 
mal-estar na Antropologia. Cadernos do LEME,Campina Grande, v. 
1, n. 1, p. 2-27, jan./jun. 2009.  Disponível em: <http://www.leme.ufcg.
edu.br/cadernosdoleme/index.php/e-leme/article/view/1>. Acesso em: 
2 fev. 2018.

OLIVEIRA, L. L. Cultura é patrimônio: um guia. Rio de Janeiro: FGV, 
2008. 

ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 2003. 

PEIRANO, M. Antropologia no Brasil (alteridade contextualizada). 
In: MICELI, S. (Org.). O que ler na ciência social brasileira. São Paulo: 
Editora Sumaré: ANPOCS; Brasília: CAPES, 1999. p. 266-225. 

______. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, ano 20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014. Disponí-
vel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-71832014000200015>. Acesso em: 2 fev. 2018.

STRATHERN, A. M. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: 
Cosac Naify, 2014. 

WAGNER, R. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2002.



ATRIBUIÇÃO DE  
SENTIDO E VALOR:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO 

DO REGISTRO DA CACHOEIRA DE IAUARETÊ 

COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL

Marina Zacchi13

INTRODUÇÃO

Este capítulo é parte de minha dissertação de mestra-
do, em que procurei refletir sobre o trabalho do antro-
pólogo na implantação de políticas públicas voltadas à 
valorização da diversidade cultural, buscando explorar 
a transposição do arcabouço teórico da antropologia 
para a elaboração e a implantação de uma política vol-
tada à valorização e à promoção do patrimônio cultu-
ral dito de natureza imaterial. Apoiada na leitura dos 
dossiês que integram a instrução técnica dos proces-
sos de registro pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

13 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade  
Federal de Sergipe.
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e Artístico Nacional (IPHAN) de bens culturais de natureza imate-
rial como Patrimônio Cultural do Brasil, apontei quatro categorias 
por que me pareceu que a transposição conceitual processa-se e 
que acredito serem definidoras da orientação antropológica que se 
vem procurando imprimir à constituição do patrimônio imaterial, 
em suas potencialidades, seus limites e suas tensões: bem cultural, 
sistema, interação e reflexividade. Procurarei aqui apontar para al-
gumas das questões que são postas pela categoria “interação” e 
refletir brevemente sobre o modo como esta é empregada no caso 
do dossiê do Registro da Cachoeira de Iauaretê: lugar sagrado dos 
povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri. 

1. A CATEGORIA “INTERAÇÃO” NO PROGRAMA NACIONAL DE PATRI-
MÔNIO IMATERIAL (PNPI)

A Constituição Federal de 1988, ao definir, em seu artigo 216, o pa-
trimônio cultural como “os bens de natureza material e imaterial 
[...] portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 
1988, p. 112), fez convergir um processo que se havia desenrolado 
por, no mínimo, toda a década que antecedeu sua promulgação. 
Em seu texto conciso, o artigo expressa a nova acepção por que o 
patrimônio passava a ser compreendido, através de algumas propo-
sições: a passagem do patrimônio histórico e artístico ao cultural; a 
distinção entre bens ditos de naturezas distintas, material e imate-
rial; a noção de referência cultural; e a ideia de grupos formadores 
da sociedade nacional. Vou destacar aqui a noção de “referência”, 
a partir de cuja adoção a constituição do patrimônio cultural passou 
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a considerar não mais apenas questões de ordem técnica, mas tam-
bém o “sentido” e o “valor” de que os bens culturais são dotados 
para diferentes sujeitos sociais, passando a se situar nos processos 
de interação social.

A noção de referência é estruturante da política de valorização e 
promoção do patrimônio imaterial e está incorporada à linguagem 
e às proposições dos principais dispositivos legais que a regem. Na 
metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 
desenvolvido pelo IPHAN, essa noção adquire centralidade “como 
forma de evitar os impasses metodológicos decorrentes das impre-
cisões inerentes à noção de patrimônio imaterial” (ARANTES, 2000, 
p. 2). Adotada na delimitação do escopo de incidência do inventá-
rio, aparece associada ao “esforço de identificar os múltiplos senti-
dos que a vida social constrói” e a “bens culturais significativos para 
grupos sociais específicos”. Fonseca (2001) aponta que, mediante a 
adoção da noção de referência, a prerrogativa de atribuição de va-
lor deixou de estar associada exclusivamente ao Estado e ao saber 
dos intelectuais, passando a incluir as dinâmicas sociais de atribui-
ção de sentido. Dessas dinâmicas participam perspectivas diversas, 
assim como conflitos. As práticas culturais constituem-se enquanto 
referências quando acionadas como marcas distintivas, de modo que 
o processo de constituição do patrimônio cultural passa a ser com-
preendido somente no interior das dinâmicas identitárias. 

Esses dois autores fazem uma diferenciação entre atribuição de 
sentido e atribuição de valor (ou sentido patrimonial), estando a 
segunda associada às dinâmicas identitárias. A atribuição de sen-
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tido situa-se no espaço das diferenças (visões de mundo, interes-
ses, pertencimentos) e do conflito, que precisam ser delineados no 
curso do processo; o sentido de patrimônio diz respeito à elabo-
ração de um consenso produzido, relativo a uma representação a 
que todos de um dado grupo devem, de algum modo, aderir. Essa 
diferenciação entre dimensões dos bens patrimoniais já havia sido 
feita por Arantes (1999), nos termos da distinção entre patrimônio-
-referência (relativo aos sentidos enraizados na vida coletiva) e pa-
trimônio-recurso (alegoria em que o signo faz ao referente apenas 
uma alusão icônica)14. 

Ainda no início desse processo de adoção na constituição do pa-
trimônio cultural da noção de referência, Velho (1984) chamou a 
atenção para a importância adquirida pelo trabalho do antropólo-
go, em vista de sua experiência em lidar com o outro. Ao antropó-
logo caberia o esforço interpretativo, apreender como diferentes 
grupos sociais percebem e representam o que definimos como pa-
trimônio, e a procura por estabelecer pontes entre códigos e siste-
mas de valores existentes em uma sociedade complexa e moderna. 
Embora a orientação de descentrar a constituição do patrimônio 
esteja atualmente bem-estabelecida, resta certa indefinição acerca 
dos processos por que o pretendido deslocamento de perspectiva, 
ou a consideração a perspectivas outras, deve se processar. 

14 A mesma diferenciação é depois reiterada por esse autor em termos de um valor de 
uso (referente à natureza simbólica) e um valor de troca (referente à natureza ale-
górica). Em seu aspecto de valor de uso, o bem patrimonial representa um símbolo 
e é constantemente transformado pelo “trabalho social de produção simbólica”. 
Em seu aspecto de valor de troca, considera-se o modo como a “cultura participa 
da política de identidade e dos jogos de mercado” (ARANTES, 2001, p. 134).
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No que diz respeito aos “múltiplos sentidos que a vida social cons-
trói” ou aos “sentidos enraizados na vida coletiva”, acionados, em 
geral, de modo inconsciente, pelos indivíduos, sujeitos, agentes ou 
atores sociais15, é ao menos de se esperar que deva caber ao antro-
pólogo apreender e descrever os fenômenos sociais – conhecimen-
tos, práticas, expressões, valores – em seus contextos de ocorrên-
cia e segundo a lógica e a dinâmica que lhes sejam inerentes, sendo 
necessário perguntar em que medida é possível a uma política de 
patrimônio abarcá-los. 

No que diz respeito à “natureza alegórica” ou ao sentido de patri-
mônio, podemos imaginar alguns processos para sua apreensão: i) 
um profissional especializado (preferencialmente um antropólogo) 
procura compreender o que seria, para um dado grupo social, um 
equivalente para a categoria de patrimônio e, então, indica as prá-
ticas culturais que possuem valor diferenciado. Está suposta, nesse 
caso, a universalidade da categoria de patrimônio cultural. Gon-
çalves (2003) sugere que o patrimônio cultural como categoria de 
pensamento está presente em todos os sistemas de pensamento, 
inclusive os não modernos ou tradicionais; ii) profissionais especiali-
zados (antropólogos ou não), prevendo instâncias de participação, 

15 Os termos “indivíduo”, “sujeito”, “agente” ou “ator” são empregados corren-
temente na descrição e na análise dos fenômenos sociais percebidos de modo 
dinâmico, quer dizer, em abordagens que não dissociam estrutura e processo. 
Em princípio, o termo “indivíduo” remete a abordagens informadas pela teoria 
liberal, em que este é percebido na relação com a sociedade, de que seria a uni-
dade irredutível. O termo “sujeito” destaca a dimensão de subjetividade desses 
indivíduos. O termo “agente” enfatiza o papel da ação nos processos de transfor-
mação social. E o termo “ator” corresponde à dimensão performativa da ação.
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indicam traços culturais a que estão associados sentidos de iden-
tidade, seja para um dado grupo, seja para uma unidade política e 
territorial (localidade, município, estado, país etc.); iii) a partir do 
momento que se olha para a cultura enquanto patrimônio cultu-
ral, um processo social é instaurado, então, como parte dele, são 
criados mecanismos a fim de que, na interlocução entre agentes e 
agências variados, em um processo por definição reflexivo, os gru-
pos sociais produzam e indiquem o valor e o sentido de patrimônio 
atribuídos aos bens culturais. 

Em todas essas possibilidades, será inevitável o enfrentamento de 
ao menos três tipos de problemas: o primeiro diz respeito à natu-
reza do grupo social; o segundo, desdobramento do primeiro, diz 
respeito à acepção de identidade com que se trabalhará; e o tercei-
ro diz respeito à heterogeneidade interna aos grupos sociais, com 
seus integrantes apresentando inserções específicas (de onde os 
sentidos variados e transitórios serão atribuídos aos elementos cul-
turais) e múltiplos pertencimentos a unidades que apresentam di-
ferentes intersecções e sobreposições. A constituição do patrimô-
nio cultural de natureza imaterial, segundo o princípio de atribuição 
de valor por diferentes sujeitos e grupos sociais, dá-se em meio a 
conflitos de diferentes ordens, sobre a construção das identidades, 
dos símbolos e do acesso a determinados bens culturais. 

A diferenciação entre a atribuição de sentido e o sentido patrimo-
nial parece central para pensar processos sobre os quais incide a 
patrimonialização de bens culturais de natureza imaterial ou pro-
cessos que ela integra. Mas sobre qual dessas dimensões dos bens 
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culturais a política de valorização e promoção do patrimônio imate-
rial se propõe a incidir, e como uma e outra estão inter-relacionadas?

2. INTERAÇÃO SOCIAL: ENTRE FORMAÇÃO DE  

SENTIDO E DINÂMICAS IDENTITÁRIAS 

A noção de interação social passou a se colocar com maior ênfase 
para a antropologia, sobretudo, a partir da década de 1970.  Uma 
série de acontecimentos transcorridos nas décadas anteriores – a 
crescente mundialização da economia, o transnacionalismo asso-
ciado ao fortalecimento dos organismos de cooperação multilate-
ral como a ONU e suas sucursais, o aparecimento de reivindicações 
das minorias etnolinguísticas no interior das grandes potências na-
cionais, as guerras de descolonização e a emancipação de colônias 
na África e na Ásia e a intensificação dos fluxos migratórios, com 
imigrantes das ex-colônias mudando-se para as antigas metrópoles 
em busca de melhores condições de vida – havia incidido sobre al-
guns dos pilares sobre os quais a antropologia se constituiu, como 
o distanciamento geográfico das populações estudadas (de que se 
retirava a prerrogativa de objetividade) e a correspondência entre 
cultura ou sociedade, povo e território. 

Em diversos campos – filosofia, linguística, história –, a autocons-
ciência acerca das implicações do ponto de vista do autor sobre o 
conhecimento produzido instaurou uma crise das representações e 
induziu à procura pela elaboração de modelos pautados pela inter-
subjetividade que possibilitassem levar em consideração o sujeito e 
a história. Já não se podia pensar em culturas ou sociedades nitida-
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mente distintas, passando-se a percebê-las como sistemas abertos, 
coexistentes, com graus variados de interpenetração. Na antropo-
logia, essa discussão expressou-se na revisão de um dos principais 
dualismos que marcaram o desenvolvimento da disciplina: a contra-
posição indivíduo/sociedade. O desafio passou a estar em perceber 
um e outro dos elementos desse par dicotômico no interior de uma 
tensão dialética, em que se condicionam e modificam mutuamen-
te. Não bastava apreender e descrever as estruturas subjacentes, a 
norma, fazia-se necessário vê-las em funcionamento, entender de 
que modo eram mobilizadas em situações concretas e, assim, como 
se transformavam. 

3. PATRIMÔNIO-REFERÊNCIA

Na antropologia, diferentes modelos de análise foram propostos no 
sentido de se conciliarem esquemas preexistentes aos indivíduos, 
que, por eles internalizados, informam a apreensão do mundo e 
definem disposições para a ação, tendendo desse modo à repro-
dução, e a mobilização desses esquemas pelos indivíduos em con-
textos definidos, segundo inserções e interesses variados, de modo 
que, através da ação, esses esquemas atualizam-se e modificam-se. 
A busca por modelos de apreensão do social que considerassem a 
intensificação da interação entre diferentes grupos ou sociedades 
– já não mais pensados em termos de totalidade ou fechamento – e 
que possibilitassem a consideração às agências individuais e a sua 
incidência sobre os processos de mudança social trouxe, para o in-
terior da antropologia, o entendimento de que os significados são 
produzidos na relação estabelecida entre indivíduos nos processos 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

63

sociais, levando-se a uma ênfase nos contextos para sua interpre-
tação. São inúmeros os antropólogos que vão pensar a interação 
simbólica, dos quais Sahlins (1992) e Geertz (1978) figuram entre 
alguns dos mais importantes.

A apreensão dos processos sociais a partir das tensões e dos con-
flitos implicados nas relações e interações entre distintos atores, 
agentes, indivíduos ou sujeitos foi também pensada de diferentes 
maneiras pela antropologia. Nessa linha, a proposição de que essa 
apreensão seja dada segundo as noções de dinâmica e processo 
está associada, sobretudo, às contribuições de Gluckman (1987) e 
à Escola de Manchester. Em oposição a interpretações a que cha-
maram “culturalistas”, em que se descreviam povos distintos asso-
ciando-os a culturas específicas, e para as quais a mudança cultural 
advinha das culturas em contato umas com as outras, a Escola de 
Manchester defendia a importância de considerar o encontro en-
tre pessoas e grupos em situações concretas. Importante era não 
a análise das normas e dos valores, até então comum, mas sim a 
vida social na qual essas normas e valores, frequentemente contra-
ditórios entre si, eram utilizados de acordo com a racionalidade do 
agente social em situações sociais concretas (FRY, 2011). 

Outro aspecto sobre o qual incidirá na antropologia a interação 
como um princípio para a apreensão dos fenômenos sociais é a 
complexidade da inter-relação entre linguagem e significado. Da 
formação do significado no contexto de interação social participam 
as inserções sociais específicas dos interlocutores, os interesses, a 
interpretação, a expectativa em relação à compreensão pelo outro, 
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mas também o gestual, os silêncios, os objetos. Para além da norma 
que regula o uso da língua, o interesse passa a se voltar pelos atos 
de fala, que são dotados de performatividade – os enunciados são 
dotados de intencionalidade, agência e eficácia. A interação linguís-
tica, em muitas dessas abordagens, é entendida dialógica, pautada 
pela heteroglossia e polifonia. A partir desses elementos, a dinami-
cidade é compreendida. 

4. PATRIMÔNIO-RECURSO

O valor ou sentido patrimonial atribuído aos bens culturais, como 
vimos, diz respeito à dimensão alegórica do patrimônio, à desig-
nação de identidades de um dado coletivo – grupo social ou povo 
correspondente a uma unidade política e territorial definida. Mas 
em que consistem esses grupos a que o patrimônio cultural desig-
nará enquanto representativo da diversidade interna constitutiva 
do país, que passou a se definir como multicultural e pluriétnico? 

Na menção a grupos formadores, a cuja identidade, ação ou memó-
ria o patrimônio cultural deveria ser tomado em referência, é pro-
vável que se tivesse em mente a vaga e imprecisa clivagem socioe-
conômica designada pela ideia de cultura popular, além da clássica 
tipologia das matrizes formadoras por que a sociedade brasileira 
tem sido há tempos pensada – índios, africanos e portugueses –, 
ampliada posteriormente para incluir outros grupos de imigrantes 
(o artigo 215 da Constituição Federal de 1988 sugere isso). Ocorre 
que, ao menos em princípio, a dita cultura popular não pressupõe a 
existência de grupos definidos enquanto tal; ao mesmo tempo, a di-
visão tipológica das matrizes também não define grupos concretos.
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Nos dispositivos legais e normativos atinentes à proteção ao patri-
mônio cultural e à valorização e à promoção dos bens culturais de 
natureza imaterial, a noção de grupo é empregada com frequência, 
mas sua definição permanece imprecisa. Dos exemplos fornecidos 
na metodologia INRC de traços culturais que podem ser indicados 
enquanto dotados de sentido de patrimônio para os grupos sociais 
é dito poderem designar a cultura de um estado, de uma cidade, de 
brasilidade etc.

Acredito que não ocorreria a alguém discordar, em tempos atuais, 
da natureza construída dos grupos sociais. Então, se a busca por 
designar a nação em termos de unidade e homogeneidade torna-
va o patrimônio histórico e artístico em veículo por meio do qual 
se inventavam tradições (HOBSBAWN, 1997) ou se imaginavam co-
munidades (ANDERSON, 2008), possibilitando a consolidação dos 
estados nacionais, a constituição do patrimônio cultural, no sentido 
de designar a heterogeneidade e a diversidade constitutiva do país, 
instaura processos em que os grupos sociais constituem-se e reite-
ram-se, adentrando, assim, a seara da etnicidade.

As noções de identidade e etnicidade foram elaboradas a fim de 
se explicar a pertença manifesta a grupos sociais definidos. As pro-
posições de Barth (1998), que definem que os grupos étnicos de-
vem ser pensados em termos de adscrição, já foram referidas por 
alguns autores como a revolução barthiniana e continuam ainda 
hoje orquestrando as problematizações relacionadas à etnicidade. 
Observando que a despeito dos fluxos e das mudanças fronteiras 
persistiam, esse autor deslocou a análise para os processos em que 
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eram geradas e mantidas. O grupo étnico foi por ele definido como 
um tipo organizacional que faz recurso aos signos culturais para a 
comunicação da diferença, alçando a etnicidade a fenômeno da or-
dem da construção e da representação. 

A partir dessa proposição paradigmática, o fenômeno da etnicida-
de tem sido objeto de extensas discussões. Entre elas estão con-
tribuições como as de Cohen (1974), o qual apontou que o que 
distingue o grupo étnico de outros grupos culturais é sua orienta-
ção para o passado e sua “aura de filiação”; de Eriksen (1992), que 
observou que, sob os auspícios do termo, são agrupados fenôme-
nos muito variados, tendo em comum a relação com o Estado-Na-
ção, sugerindo que poderiam ser mais bem precisados se pensa-
dos segundo os graus de participação e controle em instituições 
relacionadas com o Estado e com o mercado; de Agier (2001), 
que expressa preocupação com a naturalização do fenômeno da 
identidade enquanto representação, apontando para o que defi-
ne como a passagem da “identidade cultural” para uma “cultura 
identitária”; ou de Fenton (2005), que, também preocupado com 
a heterogeneidade do fenômeno, sugere cinco diferentes proces-
sos por que o grupo pode ser constituído.

Carneiro da Cunha (2009) propõe que, para além do nível em que as 
identidades se formam com recurso a traços culturais, há outro em 
que esquemas interiorizados organizam a percepção e a ação das 
pessoas, e a que, a despeito de todas as controvérsias que o termo 
suscita, os antropólogos convencionaram chamar cultura. A autora 
propõe a diferenciação entre dois níveis, um endêmico, outro das 
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relações interétnicas, a que designa respectivamente por cultura 
e “cultura” – o termo com aspas alude à metalinguagem, noção 
reflexiva que, de certo modo, fala de si mesma. 

5. A CATEGORIA “INTERAÇÃO” E O  

REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

O propósito de pensar a interação social na análise dos dossiês, com 
apoio tanto em como a construção dessa categoria pela política 
empreendida pelo IPHAN de valorização e promoção do patrimô-
nio imaterial, quanto pela teoria antropológica, induz a diferentes 
tipos de questões: de que modo é constituído o sentido patrimonial 
atribuído ao bem cultural? Há uma tentativa de operar um desloca-
mento de perspectiva em sua apreensão? Como o observador se 
posiciona no relato sobre os sentidos atribuídos ao bem cultural? 
A percepção do outro se dá segundo questões e categorias prees-
tabelecidas? Há tentativa de percepção do outro em seus próprios 
termos? Por que mecanismos? São considerados os contextos em 
que os sentidos adquirem contornos? São consideradas as inser-
ções individuais e sua incidência sobre a enunciação? 

Como é pensado o grupo na elaboração dos dossiês que instrumen-
talizam o processo de registro? Na descrição do bem cultural, o ar-
gumento acaba por destacar o grupo como unidade? Nesse caso, 
como é pensada a relação dentro/fora? Que aspectos são prioriza-
dos? Que apropriações têm sido feitas pelos diferentes coletivos 
e que tipo de grupos identitários o patrimônio cultural tem sido 
capaz de mobilizar? Ou, ainda, qual seu efeito sobre a fixação de 
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fronteiras e que impactos tal fixação teria ou não acarretado sobre 
os modos de vida das populações? 

Em que medida a definição de identidades em termos de grupos 
sociais pode dar conta da heterogeneidade do país em tempos 
de multiculturalismo? A ideia de representatividade do patrimônio 
é mais complicada do que apenas tomar em consideração a di-
versidade constitutiva do nacional e propor políticas públicas que 
instrumentalizam as dinâmicas de enunciação étnica. Ainda que 
o patrimônio cultural viesse representar um amplo espectro do 
universo de grupos possíveis (o que presume a objetificação dos 
grupos sociais) é pertinente refletir em que medida pertencimen-
tos que são, a bem dizer, transitórios e circunstanciais podem ser 
tidos como representativos.

Em que incide a mudança e o que a impulsiona? O sentido de con-
tinuidade com que a política de proteção ao patrimônio imaterial 
trabalha é pensado com referência ao bem cultural, sendo solicita-
da na elaboração do dossiê a descrição dos processos de mudança 
pelos quais o bem tenha passado e os fatores de risco que sobre ele 
incidem. Então, como o bem cultural aparece em relação a outros 
aspectos de seu contexto? Como são percebidos os efeitos das mu-
danças que sobre ele incidiram? Por que o risco à sua continuidade 
se configura como um problema? Como é abordada a participação 
dos agentes nesse processo? 

Partindo da distinção estabelecida por Arantes (1999) em relação 
às dimensões do patrimônio cultural entre patrimônio-referência e 
patrimônio-recurso, ou da distinção estabelecida por Carneiro da 
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Cunha (2005), em termos mais gerais, entre cultura e “cultura”, no 
que diz respeito à vinculação entre patrimônio e etnicidade a ques-
tão seria: ao ser apropriado em processos identitários enquanto 
“cultura”, qual a incidência do patrimônio sobre a cultura? De que 
modo, nos processos sociais tomados em questão, cultura e “cultu-
ra” estariam inter-relacionadas?

6. A CATEGORIA “INTERAÇÃO” NO DOSSIÊ DE REGISTRO  

DA CACHOEIRA DE IAUARETÊ

A Cachoeira de Iauaretê: lugar sagrado dos povos indígenas dos rios 
Uaupés e Papuri tornou-se Patrimônio Cultural do Brasil em agosto 
de 2006, tendo sido o primeiro bem imaterial a ser inscrito no Livro 
de Registro dos Lugares do IPHAN.

O processo que levou ao registro teve início com a promoção pelo 
IPHAN de uma reunião com os povos do Rio Negro para apresen-
tação da, então recém-criada, política de valorização e promoção 
do patrimônio imaterial. O IPHAN buscava experimentar a adequa-
ção do INRC e do instrumento Registro para a gestão do patrimô-
nio cultural de populações indígenas, tendo a região do Rio Negro 
sido escolhida por apresentar uma população indígena de aproxi-
madamente 40.000 pessoas, distribuídas em mais de vinte grupos 
indígenas distintos. Contribuiu para a escolha a organização dessas 
populações indígenas em torno da Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro (FOIRN), referência do movimento indíge-
na no contexto amazônico, que contava com parceria consolidada 
com o Instituto Socioambiental (ISA). (OLIVEIRA; FREIRE, 2005). 
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A primeira reunião aconteceu em maio de 2004, na sede da FOIRN, 
no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas. 
Na ocasião, os instrumentos do Programa Nacional de Patrimônio 
Imaterial (PNPI), instituído pelo Decreto 3551/2000, foram apresen-
tados por técnicas do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) 
do IPHAN aos representantes indígenas presentes – conforme es-
clarecimento no dossiê, por se tratar de reunião sobre “cultura”, fo-
ram convidados a participar representantes de grupos indígenas que 
desenvolviam atividades definidas como “de revitalização cultural”. 
Estavam presentes os Tukano da escola Yurupi (Médio Rio Tiquié), os 
Tuiuka da escola Utapinoponã (Alto Rio Tiquié), os Baniwa da escola 
Pamalí (Alto Rio Içana), além dos Tariano do clã Koivathe.

Quatro meses após a reunião, os representantes dos Tariano que 
dela haviam participado enviaram ao IPHAN o recado de que ti-
nham refletido e gostariam de registrar no Livro dos Lugares os lu-
gares sagrados tarianos. A importância de tais lugares seria devi-
do “à antiga história de seu ancestral mítico, que, na tentativa de se 
livrar da devoração por uma ‘gente-onça’, dera origem, em sucessivas 
transformações, a algumas das pedras da Cachoeira de Iauaretê”. 
Propunham a realização de documentação audiovisual das expli-
cações dos significados embutidos em certas formações rochosas 
de sua área tradicional de ocupação. A proposta apresentada pelos 
Tariano foi recebida com entusiasmo pelo IPHAN, que logo provi-
denciou uma incursão à área com o fim de percorrer a cachoeira de 
Iauaretê e dar início à documentação das narrativas. 
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Ao tomar conhecimento da demanda dos Tariano, os Tukano enca-
minharam um documento apontando que a cachoeira de Iauaretê 
dizia respeito a todos os povos do Uaupés e reivindicando a amplia-
ção da abrangência do registro. A reação dos Tukano possibilitou a 
compreensão de que a vontade apresentada pelos Tariano de ver 
reconhecidos e documentados seus lugares sagrados precisava ser 
entendida no contexto das relações locais intergrupos, no interior 
de um quadro de crescimento demográfico excessivo, que acarre-
tava conflitos pelo acesso às áreas de plantio e de pesca e dificul-
dade de dar a conhecer aos jovens o mapa das relações sociais, a 
fim de assegurar a observância do princípio de exogamia linguística 
que rege tradicionalmente essas relações. Através da narrativa so-
bre a história de Ohkômi e dos Diroá, os Tariano buscavam funda-
mentar a reivindicação de serem reconhecidos como “moradores 
verdadeiros” de Iauaretê. 

O agenciamento da política de patrimônio imaterial pelos Tariano 
teria desencadeado uma dinâmica de contraposições de versões 
de mitos, pois diferentes grupos passaram a apresentar narrativas, 
demonstrando conhecimento e vinculação com o território. Essa 
dinâmica de contraposições, em acordo com o que é apontado, 
seria semelhante “às disputas verbais e diálogos cerimoniais que 
cadenciam os dabucuris”, sistema tradicional de política praticado 
entre os grupos indígenas da região. 

Por fim, diante da compreensão de que Iauaretê, sendo uma área 
reconhecidamente de ocupação dos Tariano, é também um lugar 
que faz parte da rota de povoamento do Uaupés por outros gru-
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pos, o registro foi feito a partir dos mitos dos Tariano, mas em refe-
rência a todos os povos dos rios Papuri e Uaupés. Não sabemos em 
que medida essa solução terá parecido satisfatória para cada um 
dos povos da região.

Há muitos aspectos interessantes no dossiê do Registro da Cachoei-
ra de Iauaretê que mereceriam uma discussão mais detida, o que 
não será possível desenvolver aqui: a definição de mito utilizada – 
inscritos nas dinâmicas de oralidade, os mitos são a base por que 
se estabelecem as relações políticas entre povos aparentados – ao, 
talvez contraditório, procedimento de transcrição do mito e jun-
ção de trechos de narrativas, no sentido de tentar constituir uma 
versão completa, bem como de georreferenciamento dos lugares 
mencionados; o apontamento de que a eficácia do conhecimento 
está em seu compartilhamento, sendo o que torna possível a parti-
cipação dos diferentes coletivos na rede de trocas que caracteriza 
o sistema social do Uaupés; entre outros.

O dossiê do Registro da Cachoeira de Iarauetê: lugar sagrado dos 
povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri chama a atenção por ser 
todo elaborado tendo como fio condutor o processo de interação 
social através do qual esse bem cultural foi adquirindo sentido de 
patrimônio, no agenciamento das possibilidades abertas pela polí-
tica de valorização e promoção do patrimônio imaterial, inscritas 
no contexto das relações estabelecidas na região do Uaupés, dos 
índios entre si e desses com os não-índios.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de identificação dos lugares sagrados dos povos do Alto 
Rio Negro é um exemplo bastante interessante de apropriação da 
política no contexto das relações interétnicas locais, que resultou 
no Registro da Cachoeira de Iauaretê. Esse caso é um exemplo de 
experiência em que não apenas a proposta de registro de um dado 
bem parte da população interessada, mas também a realização se 
dá na perspectiva de atribuição de sentido e de valor pelo grupo, 
sem perder de vista que esse sentido não é intrínseco ao bem, mas 
contextual, e sem perder de vista também que está inscrito nos mo-
delos duradouros, internalizados, acionados em caráter dinâmico 
nos contextos que se colocam. 

Em acordo com os limites deste trabalho, sugiro que, talvez, um 
caminho para pensar a representatividade do patrimônio cultural 
possa ser enquanto alegoria das interações, antes que de identi-
dade. O patrimônio imaterial não deve ser pensado como voltado 
a reconhecer identidades essenciais ou verdadeiras existentes no 
mundo. Pensá-lo enquanto processual e dinâmico não é descrever 
uma dada expressão cultural, que se busca valorar, segundo as 
transformações por que tenha passado no decurso do tempo, o 
que seria continuar atuando sob a lógica do produto. A abordagem 
processual do patrimônio cultural diz respeito à compreensão des-
se processo permanente de construção que o patrimônio integra 
como um vetor. É na prática que a objetiva, porém, que os sentidos 
adquiridos pela política devem ser observados.
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campo de pesquisa nas últimas três décadas, desde a Constituição 
Federal de 1988. Os direitos individuais e coletivos das populações 
tradicionais, a regularização fundiária, as formas de produção fa-
miliares, o tema das áreas de proteção ambiental e o turismo se 
tornaram pautas de novas lógicas de desenvolvimento ao mesmo 
tempo em que se tornaram a motivação pela qual surgiram novos 
agentes de direito, outrora marginalizados e agora protagonistas 
de suas demandas. 

Este texto é resultado das reflexões de um dos capítulos da dis-
sertação de mestrado de Ana Pereira (2017), que realizou trabalho 
de campo durante alguns anos na Vila do Estevão, localizada em 
Canoa Quebrada, no município de Aracati, Ceará, e das discussões e 
diálogos que juntos fizemos nos últimos três anos sobre as relações 
e as disputas entre os sentidos da identidade coletiva no Estevão e 
como a comunidade vivenciou o processo de luta pelo território en-
quanto comunidade tradicional, negociando, articulando e buscan-
do a expertise necessária para atuar no jogo da disputa pelo reco-
nhecimento e pela titulação de seu território dentro da legalidade 
e a partir da organização coletiva. Nesse sentido, muitos agentes 
estiveram aí envolvidos e representados, bem como foi sendo 
construída por parte dos que vivem na Vila do Estevão uma noção 
de identidade coletiva associada à ideia “do morar” articulada a ou-
tros significados, como o da subsistência e o da proteção do meio 
ambiente. Em tal contexto, eles acionaram diferentes instrumentos 
para disputar e legitimar a regularização do território, negociando e 
enfrentando outros interessados em sua ocupação. 
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Buscamos aqui sintetizar uma parte importante das reflexões reali-
zadas na referida dissertação e que dizem respeito ao envolvimen-
to dos múltiplos agentes que fizeram parte do processo de luta pela 
regularização, contextualizando a experiência da Vila do Estevão e 
o modo como o contexto econômico, político-legal e as estruturas 
de poder instituídas no estado do Ceará interferiram no processo e 
na forma como a comunidade construiu sua luta e se pensou como 
sujeito de direito e de identidade coletiva. 

1. A VILA DO ESTEVÃO 

As narrativas dos moradores da Vila sobre a ocupação do território 
rememoram o advento da vinda do pescador e agricultor Estevão 
Pereira da Silva e de sua esposa, Maria Valente da Silva, labirinteira e 
artesã, com mais 13 filhos, para uma praia próxima, que fica a 20km a 
leste de Canoa Quebrada, chamada Fontainha. Essa praia era a terra 
natal de Maria Valente. Estevão era originário de uma comunidade 
rural, também em Aracati, chamada São Chico. Na Vila, nasceram 
mais quatro filhos do casal. Dos 17 filhos de Estevão e Maria, apenas 
cinco estão vivos: dona Margarida, dona Lourdes, seu Cazuza, dona 
Conceição e dona Júlia, todos com mais de 75 anos. Ainda hoje, to-
dos continuam residindo na Vila e ali constituíram suas famílias, com 
exceção de dona Júlia, que mora em Fortaleza, e de dona Conceição, 
que mora em Canoa Quebrada, mas fora da Vila.

Atualmente, vivem 350 pessoas na Vila do Estevão, distribuídas em 
75 famílias (TAKAHASHI, 2016), que estão vinculadas administrati-
vamente a um núcleo praieiro urbano, o segundo mercado turístico 
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mais apreciado do estado, a famosa praia de Canoa Quebrada (CEA-
RÁ, 2017). A praia fica no município de Aracati, uma das mais impor-
tantes cidades cearenses da época colonial, historicamente ligada 
às atividades pecuárias, agrícolas e portuárias, localizada a 170km 
da capital Fortaleza. Uma área de 200 hectares em média, conside-
rada território tradicional continental pela comunidade, foi objeto 
de sucessivos, sobrepostos e peremptórios processos de territoria-
lização implicados no reconhecimento público da Vila desde o fim 
da década de 1980, com importante destaque à institucionalização 
de Unidades de Conservação (UC), em 1998, e à titulação definitiva 
de parte desse território em 2006. (OLIVEIRA, 1993). 

Uma vez convertida em “chamariz turístico” (GRUNEWALD, 2003, 
p. 144) e apropriada pela mídia e pela indústria turística como o 
lugar originário da praia de Canoa Quebrada, locus de tradiciona-
lidade e resistência cultural, a Vila do Estevão passou a compreen-
der-se em contiguidade à outra coletividade vizinha com quatro mil 
habitantes que está a 200 metros de distância, separada por uma 
curta fronteira física de uma pequena faixa de areia, no chamado 
“Centro”da praia, ou, ainda, “Canoa Quebrada”, com a qualman-
tém relações parentais, de trabalho e de amizade, mas também im-
portantes divergências interpretativas que versam especialmente 
sobre as origens familiares, consideradas distintas e com narrativas 
também distintas sobre os diferentes momentos de chegada ao 
território. Esses dissensos alimentam as fronteiras simbólicas em 
constante revisão entre eles, posicionando cada uma das coletivi-
dades nas disputas simbólicas e materiais relacionadas ao estabe-
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lecimento de critérios que conferem legitimidade ao domínio, ao 
uso e à posse dos recursos territoriais, instigando o surgimento da 
principal categoria de identificação coletiva na Vila do Estevão, a de 
“moradores”, mantida em contraponto com a de “nativo”, como 
se definem os moradores do centro da praia.

Certa vez, durante a pesquisa de campo, seu Ezequiel, neto de Es-
tevão, falou de forma bastante enfática sobre como definia a co-
munidade da Vila de Estevão, dizendo que “quem manda na nação 
é a terra e a maré”. Essa frase foi muito significativa para enten-
dermos como os moradores percebem a si em relação aos agentes 
sociais de seu entorno e diante dos antagonismos sociais com os 
quais têm se deparado nas últimas décadas. Quando perguntado 
sobre o que significava o que ele chamava de “a nação”, ou, ainda, 
“o pessoal Estevão”, seu Ezequiel afirmou que era um agregado de 
pessoas cuja identificação se dá pelo pertencimento a uma família, 
que atualmente está na quinta geração, desde que Estevão chegou 
a Canoa Quebrada, em 1932. Essa ideia de origem comum é o que 
fundamenta o etnônimo local que nomeia tanto a comunidade, 
quanto o lugar considerado território coletivo pelos que se enten-
dem como parte da comunidade da Vila do Estevão, que recebe o 
nome desse ancestral compartilhado.  

Para definir a “nação”, seu Ezequiel ressaltava uma importante re-
ferência à agência do território sobre suas vidas, transparecida pelo 
verbo mandar (“Quem manda na nação é a terra e a maré”). Na Vila 
do Estevão, terra e maré são referências a um território classificado 
conforme a sensação corporal de um tipo específico de pescador, 
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o jangadeiro. Jangadeiros são pescadores artesanais que no Nor-
deste reivindicam a distinção diante de outras categorias de pes-
cadores pela ideia de que utilizam uma embarcação mais perigosa 
e instável, o que consequentemente lhes exige mais “coragem” e 
“inteligência”, como consideram os “moradores”. A estrutura da 
jangada, “rasa” (CASCUDO, 1957), faz com que os jangadeiros es-
tejam encharcados durante todo o tempo da pescaria. Por isso, o 
mar é chamado na Vila conforme a afecção corporal do jangadeiro, 
o “molhado”, ao passo que o continente é nomeado em função da 
experiência corpórea oposta, o “seco”. A relação entre a maré e a 
terra, o molhado e o seco, traduz para ele o lugar da “nação” e sua 
relação com a ideia de que o lugar como território da comunidade 
tem relação direta com essa ambiência e a vida dos moradores en-
tre o “seco” e o “molhado”.

No Estevão, a família e a casa entram na pesca artesanal tanto como 
unidade de produção, quanto como unidade de consumo, sendo os 
grupos de trabalho formados mediante a divisão das tarefas con-
forme idade, sexo e local de produção. Assim, as pessoas e os es-
paços são classificados em função de sua proximidade ou distância 
com a terra e, consequentemente, com o mar. Mulheres e crianças 
são pessoas de terra para quem o universo da pesca tem um tom 
proibitivo, mas podem desempenhar atividades relacionadas a essa 
prática desde que sejam feitas em terra. Existem os pescados de 
terra e os de mais longe, e o próprio mar é classificado pelo quão 
perto da costa está: sendo o “mar de dentro” aquele próximo ao 
continente e o “mar de fora”, ou “o alto”, aquele mais distante, 
também mais perigoso, mais misterioso e mais fértil. 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

83

Na Vila do Estevão, os homens pescam preferencialmente entre pa-
rentes porque assim os grupos de trabalho se tornam mais estáveis, 
e os tratos relacionados à divisão do peixe e ao destino do pescado 
são mais facilmente negociáveis, além de a jangada geralmente ser 
um bem familiar, da casa, que vai sendo transmitida de pai para fi-
lho. As mulheres se ocupam de atividades consideradas de terra, 
geralmente relacionadas à casa. Tal divisão socioespacial das tare-
fas ampara a visão de mundo do “pessoal do Estevão”, mesmo que 
tenha havido uma vertiginosa queda da atividade pesqueira na Vila 
e que o turismo tenha trazido novas atividades também desempe-
nhadas por eles em algumas épocas do ano. É essa dinâmica de tra-
balho, marcada pelo tempo da pesca, informada pelos constantes 
deslocamentos e ausências dos homens em terra, que influenciou 
o modo de estabelecimento de relações entre quem fica no seco, 
as mulheres e crianças, e quem pesca com as jangadas, os homens. 

2. A COMUNIDADE TRADICIONAL: MORADORES E PESCADORES

Almeida (2004) afirma que terras tradicionalmente ocupadas são 
formas de apropriação dos recursos baseadas no uso comum que 
orienta as populações no que se refere aos direitos territoriais en-
tendidos como coletivos, o que, entretanto, não implica a destitui-
ção dos parâmetros da apropriação privada de bens acatados de 
modo consensual nas relações estabelecidas entre diversos grupos 
familiares que constituem uma unidade social. Esses parâmetros 
coexistem com aquela primeira forma de uso, sendo ambas pra-
ticadas a partir de “normas específicas” (ALMEIDA, 2004, p. 10) e 
definidas coletivamente.
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Sobre o conceito de “comunidades tradicionais pesqueiras”, for-
mulado pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais 
(MPP), estas são consideradas como:

Grupos sociais, segundo critérios de autoidentificação, que 
têm na pesca artesanal elemento preponderante do seu 
modo de vida, dotados de relações territoriais específicas re-
feridas à atividade pesqueira, bem como a outras atividades 
comunitárias e familiares, com base em conhecimentos tradi-
cionais próprios e no acesso e usufruto de recursos naturais 
compartilhados. (MPP, 2012).

Na Vila do Estevão, “pescadores” é uma categoria de identificação 
que começou a dividir importância com a categoria “moradores”, 
principalmente quando esta se tornou a identificação instituciona-
lizada que passou a nomear a principal forma de organização da 
Vila a partir da criação da Associação de Moradores do Estevão de 
Canoa Quebrada (AMECQ), fazendo frente ao debate sobre a regu-
larização fundiária que começava a ocorrer na região desde 1985. 
A categoria “morador” surgiu na esfera pública pela primeira vez 
por meio de um decreto do então governador Gonzaga Mota, ainda 
em 1986, que desapropriou por utilidade pública as terras em que 
o proprietário de uma imobiliária projetava um imenso resort “eco-
lógico”, que seria construído em cima das casas da Vila, ocasião em 
que o Governo do Estado do Ceará se tornou oficialmente proprie-
tário da área em que residiam as pessoas da Vila do Estevão. 

Para fins do debate e do pleito territorial, a categoria que ganhou 
legitimidade na disputa foi a de “morador”, já que a atividade 
pesqueira não era exclusiva dos residentes da Vila do Estevão e 
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o problema com maior evidência no momento era a disputa pela 
permanência no território ocupado há décadas pelas famílias dos 
moradores. “Pescador”, surgida como uma categoria compulsória 
durante a criação da Colônia de Pescadores no local, nos anos 1940, 
passou a ser acionada posteriormente como complementar, diante 
das situações que justificavam a permanência dos moradores em 
sua relação com o uso do território, a subsistência, o trabalho e o 
meio ambiente. Para entendermos melhor, na década de 1960, essa 
categoria foi ressemantizada como categoria de identificação e foi 
defendida em Canoa Quebrada, quando os jangadeiros cearenses 
começaram a fazer o que chamaram de “viagens de luta” (CARU-
SO, 2004) quando se referiam às suas reivindicações políticas, de 
fundo trabalhista e ambiental. 

Os pescadores da Vila do Estevão fizeram parte dessas manifesta-
ções como trabalhadores da pesca. A pauta continuou até o ano de 
1998, quando outra ressemantização levou os pescadoresà condi-
ção de agentes conservacionistas da biodiversidade aptos ao pleito 
fundiário em terra e adentrando a esfera pública municipal com a 
criação das duas Unidades de Conservação no local e a questão es-
pecífica do território ocupado pelos descendentes de Estevão. 

Quando seu Ezequiel nos falava dos deslocamentos temporários 
durante a pesquisa de campo, estava também falando das tentati-
vas de desalojamento pelas quais os moradores do Vila do Estevão 
estavam passando no mesmo período, provocadas pela ocupação 
turística do litoral. Citava, também, o enfrentamento que é feito 
há três décadas em defesa de um território de moradia, por meio 
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do qual era possível galgarem novas posições de autonomia dentro 
das relações de poder em que afirmam não estarem subordinados 
a “donos” que almejam exercer o mando sobre eles. Para seu Eze-
quiel e sua família, portanto, falar de terra é falar de um lugar, o 
seco, marcado pelos conflitos territoriais, que ganhou novos signi-
ficados, mas que contém os sentidos sobre as relações, as práticas 
e as memórias espacialmente localizadas em um território vivido e 
que se mistura com as práticas de trabalho e o conhecimento sobre 
o mar e a costa (o molhado). 

O contexto dessas questões e da relação entre modo de vida pes-
queiro e tradicional ganhou maior visibilidade no início da década de 
1980, quando uma reestruturação social, econômica, política e fun-
diária começou a acontecer no estado do Ceará. Apesar de desvelar 
antigas situações de desigualdades construídas desde o tempo colo-
nial, refletidas no modelo de ocupação fundiária local, tal mudança 
foi responsável pela quebra da relativa autonomia que as populações 
litorâneas gozavam por estarem distantes dos centros urbanos. 

O modelo de ocupação fundiária, por mais desigual que fosse, per-
mitia que as populações litorâneas e os seus territórios permane-
cessem esquecidos, desconhecidos e, com isso, protegidos até a 
inserção de novos agentes interessados em terras litorâneas para 
efetivação de empreendimentos econômicos, com destaque aos 
turísticos. É nesse contexto que a pauta fundiária da Vila do Estevão 
vem à tona, ganhando visibilidade e notoriedade, fazendo emergir 
conflitos, bem como foi a partir daí que se fortaleceu a ideia do mo-
rar como marca de identificação mais eficaz na legitimação do plei-
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to fundiário para além do trabalho com a pesca e da relação com o 
meio ambiente. 

3. PRESERVAR PARA PERMANECER 

A ideia de que a continuidade da existência do grupo dependia da 
proteção da “terra” passou a ganhar força com a criação de duas 
Unidades de Conservação. A Lei Municipal n. 01, de 1997, e a Lei n. 
40, de 1998, criaram respectivamente a Área de Proteção Ambien-
tal de Canoa Quebrada (APA-CQ) e a Área de Relevante Interesse 
Ecológico do Estevão (ARIE-Estevão). A primeira compreendia uma 
área de pouco mais de seis mil hectares, dentro dos quais foram de-
marcados 200 hectares comportando a segunda (ARACATI, 1998). 
Entretanto, somente em 2001, por meio de alteração na Lei da APA-
-CQ (ARACATI, 2001), os moradores da Vila do Estevão passaram a 
ser considerados “comunidade tradicional” pela Prefeitura Munici-
pal de Aracati. 

A APA-CQ está zoneada comportando um núcleo urbanizado que 
corresponde à população de Canoa Quebrada e ARIE-Estevão e 
abriga três Zonas de Conservação de Comunidades Tradicionais 
(ZCCT). São elas: Cumbe, Canavieira e Beirada (ibid.), que ficam a 
oeste de Canoa Quebrada, entre córregos ligados ao principal rio 
local, o Jaguaribe, entre zonas de mangue e o mar. A ARIE-Estevão, 
por sua vez, abriga exclusivamente a Vila do Estevão.

Segundo documentos oficiais, a APA-CQ tem por objetivos: 1) Pro-
teger as bióticas nativas, as dunas fixas e móveis, as paleodunas, 
as falésias, as gamboas, as lagoas permanentes e intermitentes, os 
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mangues, as formações rochosas de grande potencial paisagístico, 
os arrecifes e os solos; 2) Proporcionar e desenvolver na população 
regional uma consciência ecológica e conservacionista por meio de 
métodos e técnicas apropriadas ao uso e aproveitamento do solo, 
de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios ecológi-
cos (ARACATI, 1998). A ARIE-Estevão, por sua vez, tem por finalidade 
proteger os ecossistemas locais e preservar as belezas cênicas e as 
paisagens nativas, além de proteger e preservar a unidade social da 
comunidade do Estevão a partir da atuação da AMECQ (ibid.) Excluin-
do a área de moradia e outra área para expansão de futuras casas, 
a ARIE é considerada non adificand, ou seja, não pode ser edificada. 

No entanto, o contexto é desfavorável para as populações tradi-
cionais que vivem na região por conta dos crescentes interesses 
econômicos externos sobre os territórios próximos à praia. A legis-
lação ambiental não foi capaz de frear os quatro parques eólicos 
construídos nas dunas da APA-CQ. A participação dos moradores 
nas decisões sobre a UC, por meio dos seus representantes presen-
tes no conselho da APA-CQ, é entendida como figurativa. Não se 
conseguiu regulamentar a carcinicultura predatória, que tem pro-
vocado problemas sérios de falta de água de qualidade para as po-
pulações residentes. 

A ideia de que o modo de vida dos moradores, “tradicional” e 
pesqueiro, é compatível aos objetivos das Unidades de Conserva-
ção, neste caso justificado pela ideia de “manejo sustentável” do 
território, começou a ser apropriada e acionada pelo grupo para 
consolidar a imagem dos moradores como os principais agentes de 
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conservação. Desse modo, alguns agentes políticos da comunida-
de passaram a construir um diálogo direto com o vocabulário das 
políticas ambientais e em consonância com as mudanças no rumo 
ideológico sobre a ideia de conservação ambiental e desenvolvi-
mento que passou a considerar a relação entre conhecimentos tra-
dicionais e conservação ambiental como possibilidade de viabilizar 
a sustentabilidade dessas unidades (CUNHA, 2009). 

É nesse contexto que os modos específicos dos moradores residirem 
e gerirem a ocupação do território e o seu ambiente permitiram a 
construção do território tradicional estevense de forma discursiva 
e prática. Um histórico de baixo impacto ambiental, com o grande 
conhecimento que eles dispõem sobre os ciclos naturais continen-
tais e marítimos, as formas de manejo nas matas nativas informadas 
pela ação humana controlada e a seleção de zonas em que já não 
se admitia a interferência humana possibilitaram que a ARIE-Estevão 
fosse pensada com dois estatutos: as zonas de conservação, que ad-
mitem interferência desde que controlada, e as zonas de proteção 
integral, que não admitem interferência. Sob o argumento de que a 
terra tinha uma “função socioambiental” a ser cumprida, que equa-
cionava equilíbrio ambiental e justiça social, a maior parte dessa UC 
passou a estar em zonas destinadas exclusivamente à proteção da 
biodiversidade (dunas, falésias e zonas de praia), consideradas patri-
mônio coletivo da comunidade e fundo de reserva para as próximas 
gerações. Essa foi uma contraposição direta aos usos dos recursos 
naturais surgidos com a chegada do turismo, marcadamente volta-
dos ao usufruto imediato e desenfreado. 
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Alguns consensos foram sendo construídos entre a UC e a AMECQ. 
Na área de moradia, foram discutidos entendimentos comuns so-
bre as formas permitidas e reguladas de uso por parte da AMECQ, 
que implicava, sobretudo, no modo de morar no território. A mora-
dia, voltada exclusivamente à família, não deveria fazer referência 
à ideia de propriedade privada, mas deveria remeter a um direito 
básico a ser usufruído por beneficiários comprometidos com a ma-
nutenção de um território de uso coletivo, familiar e que compor-
tasse espaços necessários, no perímetro das casas, para a sobrevi-
vência, como quintais produtivos para pequenos roçados e criação 
de animais ou lugares de estocagem e de produção de materiais 
de pesca. Prescrições de normas de construção foram criadas, a 
exemplo do estabelecimento de tamanhos fixos de lotes, da proibi-
ção de segundos andares ou muros, da regra para que a fiação seja 
enterrada e do estímulo à manutenção de zonas verdes nas casas. 
Ficaram proibidos desmembramento de lotes, quaisquer tipos de 
obras sem ciência da AMECQ, assim como o avanço das cercas dos 
próprios moradores no sentido dos espaços das casas dos vizinhos 
ou áreas de trânsito. Ainda, o tráfego de transportes motorizados 
ficou proibido, e a construção de vias calçadas ou obras públicas 
que ameaçassem a desejada manutenção do areal da Vila passaram 
a ser regularmente debatidas. Desse modo, consoantes ao proces-
so de identificação coletiva, as formas de conceber e praticar a mo-
radia surgiram sob a ênfase da valorização do espaço da casa como 
promotor da autonomia pelo trabalho familiar, obedecendo a uma 
caracterização física com o objetivo de preservação da paisagem 
natural e locus de práticas de preservação ambiental e cultural.
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4. A “PROVA DE FOGO” 

Nos anos subsequentes à criação das UCs, a intensificação da ati-
vidade turística financiada por capital internacional em coopera-
ção com o Governo do Estado do Ceará trouxe a demanda, por 
parte desses agentes, por uma grande regularização fundiária em 
toda a praia de Canoa Quebrada, que impeliu à revisão dos atos 
administrativos relativos ao território da Vila do Estevão. Em 1999, 
a Prefeitura Municipal de Aracati (PMA) elencou como ação priori-
tária para o desenvolvimento da cidade o Projeto Canoa, que seria 
financiado parcialmente pelo Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD) como parte da implantação da 
segunda fase do Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste (PRODETUR/NE).

A população de Canoa Quebrada havia mais do que duplicado entre 
1990 a 2000 (de 995, passou a ter 1.939 habitantes), o que provocou 
um crescimento desordenado sem padronização ou vias de acesso 
para carros e graves problemas ambientais, como lançamento de 
afluentes sem tratamento, queima de lixo, terraplanagem de du-
nas, impermeabilização do solo, ocupação em áreas de risco e fragi-
lidade ambiental. O BIRD exigiu à prefeitura, como requisito para o 
financiamento do projeto, a coordenação de regularizações fundiá-
rias e a criação de legislações urbanísticas e ambientais. A finalidade 
era criar regras de disciplinarização do uso territorial na região e, 
ainda, controlar quaisquer conflitos de uso e ocupação que pudes-
sem vir a ser empecilhos ao desenvolvimento da atividade turística.



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

92

Na prática, isso resultou, para os moradores da Vila do Estevão, 
na efetivação das UCs por meio da criação do Plano de Gestão da 
APA-CQ, instrumento técnico-político até aquele momento não 
elaborado pela prefeitura, formado pelo conjunto de normas que 
passaram a disciplinar o uso territorial na UC, além da legislação 
ambiental a ser ali seguida e a forma como os usos devem ser moni-
torados. Como mecanismo para efetuar a gestão da UC, foi criado 
o Conselho Deliberativo da APA-CQ, uma instância mista formada 
pelo poder público, sociedade civil e representantes das popula-
ções residentes, que, junto ao Órgão Ambiental Municipal, é a ins-
tância máxima de fiscalização e monitoramento, embora seja consi-
derada figurativa pelos moradores.

Junto a isso, os moradores narraram à época da pesquisa que o con-
tato com os técnicos dos órgãos implicados, tanto nas reuniões do 
Plano de Gestão, quanto nas do Conselho Deliberativo da APA-CQ, 
foi uma oportunidade para formularem o pedido para que, junto às 
desapropriações para o Projeto Canoa, o estado retomasse o pro-
cesso de desapropriação de 1986 e titulasse a área de moradia em 
benefício da AMECQ. Foi assim que, em 2006, um órgão estadual, o 
Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), autarquia 
especial estadual responsável por executar as políticas públicas 
agrárias, adentrou a questão fundiária da Vila emitindo o Título de 
Domínio n. 6.470/2006 (CEARÁ, 2006), que conferiu, finalmente, a 
propriedade coletiva da área de moradia à AMECQ. No entanto, foi 
criado um impasse de interpretação que permanece até hoje: se a 
condição da titulação foi em caráter provisório ou em caráter defi-
nitivo (cf. PEREIRA, 2017).
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O Título de Domínio n. 6.470/2006 foi expedido mediante Proprie-
dade Resolúvel em conformidade com o que está preconizado nos 
artigos 1.359 e 1.360 do Código Civil, retomando a mesma justifica-
tiva usada por Gonzaga Mota na ocasião da desapropriação. Esses 
artigos do capítulo VIII do Código Civil, chamado “Da Propriedade 
Resolúvel”, versam sobre quando a propriedade perde a qualidade 
da irrevogabilidade por meio da inserção de uma condição resolutiva 
ou termo final. O direito à propriedade é inalienável segundo esse 
instrumento normativo. Entretanto, em algumas situações especiais, 
a propriedade se torna temporária ou condicional sem que, entretan-
to, os proprietários deixem de gozar dos seus plenos direitos. 

O imóvel “doado” à AMECQ, além de resolúvel, era indivisível por 
um prazo de dez anos. Na ocasião da titulação, o IDACE também 
apontou as condições que a anulariam: o descumprimento das con-
dições contratuais ou a extinção da AMECQ. Quer dizer que o que 
configura a propriedade como resolúvel é que ela só existe se a exi-
gência do IDACE, a saber, a função social da terra, for cumprida e 
enquanto a AMECQ existir. 

Segundo o INCRA, existem dois instrumentos por meio dos quais é 
feita a distribuição do imóvel oriundo de reforma agrária. O Contra-
to de Concessão de Uso (CCU) transfere o imóvel rural em caráter 
provisório por meio de um documento que dá direito ao assentado 
de morar e explorar a terra pelo tempo que ele desejar. Cumpridas 
todas as exigências constantes na legislação, o beneficiário pode 
receber a posse definitiva. Isso quer dizer que, após um tempo, o 
beneficiário deve provar ao órgão que concedeu o CCU ter cum-
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prido todas as exigências pactuadas para, constatada a adequação 
à expectativa do órgão e da política, receber o Título de Domínio. 
Este, por sua vez, transfere o imóvel rural ao beneficiário da refor-
ma agrária em caráter definitivo. 

No entanto, as falas dos moradores revelam que eles interpretaram 
esse tempo de uma década como um tempo que teriam que “pro-
var” ao IDACE o cumprimento de todas as normas e condições nos 
termos pactuados para receber um título definitivo, como se eles 
tivessem recebido um CCU. Essa década de incerteza sobre o cará-
ter provisório ou permanente da titulação foi chamada pelos mora-
dores do Estevão de “prova de fogo”. Com dez anos da titulação, 
os moradores agendaram uma audiência com o IDACE para apre-
sentar o que havia sido feito pela AMECQ desde o ano de 2006 até 
dezembro de 2016, com a expectativa de receber um título definiti-
vo em que essa cláusula não existisse mais. O sentido da audiência, 
sendo mobilizada pelo receio de que, com a revogação da cláusula 
dos dez anos, o imóvel poderia ser desmembrado, era criar repu-
tação com o órgão e mostrar adequação ao cumprimento da fun-
ção social da terra. Os moradores narraram que a interpretação da 
temporariedade do título esteve muito relacionada à forma como o 
próprio órgão agiu em relação ao esclarecimento sobre a titulação, 
fundamentado em um discurso que enfatizava a provisoriedade e a 
condicionalidade da titulação. 

Parece não ter feito sentido aos moradores que um ato administra-
tivo a favor de sua salvaguarda territorial tenha os colocado defini-
tivamente diante da possibilidade de poder perder a área titulada 
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e, nesse ponto, a processualidade da lei (GRUNEWALD, 2015) surge: 
um instrumento normativo para regulamentar questões práticas, 
atribuir direitos e criar justiça a partir de princípios aparentemen-
te tão quistos pelos operadores de direito, como universalidade, 
objetividade e neutralidade, que aparece como resultado não tão 
previsível do conjunto de certas forças em um determinado jogo 
instável. Portanto, a aplicação das normas e a recepção delas va-
riam, até mesmo em conteúdo, em função de interesses localizados 
(OLIVEIRA, 2015). Nesse sentido, esse ato administrativo trouxe a 
ambiguidade entre seguridade e falta de autonomia pela condicio-
nalidade e temporalidade enxergada na titulação. Diante de tal im-
passe, procuramos o advogado Inocêncio Uchôa, responsável pela 
defesa dos moradores do Estevão desde o conflito de 1986, ainda 
na expectativa de encontrar uma explicação totalmente justificada 
do ponto de vista da lei. Ele afirmou que, no seu entendimento:

O título é permanente. O prazo de dez anos há de ser enten-
dido como o tempo mínimo durante o qual o beneficiário 
poderia dispor do direito à terra que lhe estava sendo garan-
tida através daquele título, ou seja, o período em que a pos-
se não poderia ser cedida, doada ou vendida sob qualquer 
pretexto. Esse foi o espírito que norteou toda a negociação 
– espírito de pacificação social sob o manto do Estado – que 
logo depois veio a se consolidar com o advento da nova Car-
ta Magna, no que concerne às questões relativas à posse, à 
propriedade e ao direito de moradia. A antecipação de um 
direito que só seria consolidado com o advento da nova Carta 
Política do país. (UCHÔA, 2016). 

As regularizações fundiárias ocorridas a partir dos anos 2000 em 
Canoa Quebrada já estavam guiadas pela Constituição de 1988 e 
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tinham o envolvimento de órgãos públicos diversos, mediados por 
sujeitos com interesses diferentes. A efetivação da inserção dos 
moradores como destinatários dos direitos fundiários por proprie-
dades oriundas da reforma agrária acabou por acontecer com a 
chegada de um financiador internacional a fim de investir no turis-
mo local, que colocava a necessidade de várias ações de ordena-
mento do território, inclusive, regularizações fundiárias e elabora-
ção do plano de manejo da APA-CQ. Essa regularização fundiária na 
Vila é resultado do estabelecimento de regras de parcelamento do 
solo e de regras de sua ocupação, o que significou a definição de 
zonas aptas à edificação e a determinação do tipo de uso em cada 
uma, um importante passo para os moradores que convivem diaria-
mente com a especulação imobiliária e a degradação ambiental em 
seus territórios. Por outro lado, é preciso refletir sobre essa regu-
larização também ser motivada pelo objetivo de efetuar o controle 
social de possíveis obstáculos ao desenvolvimento, o que indica, 
inclusive, a necessidade de uma reflexão sobre a diferença entre 
regularização fundiária e política de reforma agrária e se a primeira 
seria suficiente quando ordena sem transformar ou corrigir uma es-
trutura fundiária resultante da concentração de terra e monopólios 
fundiários (MAIA, 2011). 

Um indício que corrobora com a necessidade de refletir sobre um 
agregado de interesses em processos de regularização fundiária 
foi a construção da Central Eólica Canoa Quebrada pela empresa 
Rosa dos Ventos Geração e Comercialização de Energia Eólica S.A. 
em 2006, mesmo ano da titulação, na área dos morros da Vila, 
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que são Áreas de Proteção Permanente (APP). Dos 200 hectares 
da Vila, apenas um quarto foi titulado. O restante da área está 
dividido entre terras particulares, terras da Prefeitura de Aracati 
e terras da União, correspondente à faixa de praia. Não é estra-
nho, portanto, que ecoe na Vila um questionamento sobre para 
quem os atos administrativos aqui abordados foram feitos, para 
garantir direitos ou para preservar os produtos turísticos intac-
tos e criar reservas de exploração da indústria eólica. Por outro 
lado, foi a partir da importante atuação do IDACE, com agentes 
afinados com os debates sobre reforma agrária, que, a um passo, 
a terra desapropriada chegou ao seu destinatário final, e o marco 
jurídico anterior da UC foi efetivado. 

Com a conversão da coletividade em sujeito de direito recepciona-
do e alocado na esfera pública, concomitantemente, ela tem sido 
permanentemente recriada e instituída como fonte de identifica-
ção e pertencimento. A ênfase na artesania cotidiana desse fazer 
não pode ser entendida sem considerar a notória existência da 
ambiguidade entre subverter, ressemantizar e aderir linguagens, 
termos e lógicas relacionadas ao processo de titulação junto ao 
IDACE, no ano de 2006, com especial importância à apropriação 
nativa do direito e da burocracia como mecanismos de produção 
de controle, poder, justiça e pertencimento. Para tal, foram fun-
damentais o envolvimento e a organização dos moradores, tam-
bém mediados por atores externos que trouxeram a expertise ne-
cessária, em torno da regularização da ocupação de seu território 
tradicionalmente ocupado. 
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Com a titulação em 2006, a associação se tornou a proprietária da-
quela pequena faixa de moradia, o que a colocou na condição de 
administradora com uma dupla função, que modulou com novos 
contornos as práticas de domínio territorial: provar sua capacidade 
administrativa perante o aparato burocrático, fazendo-se cumprir 
como moeda de troca à salvaguarda territorial as condições con-
tratadas (a saber, as normas de uso e ocupação do solo), e adminis-
trar uma série de relações domésticas para manter sua legitimidade 
comunitária sobre esta. Nesse cenário, o direito ao lote de mora-
dia passou a ser um processo que considera alguns critérios que 
se pretendem aferíveis, claros e objetivos para servirem à política 
nativa de reconhecimento e formação interna dos sujeitos desse di-
reito: os moradores. São eles: 1) nascer e morar fixamente por duas 
décadas sem práticas de deslocamento; 2) ser filiado à AMECQ; 3) 
cumprir a “cláusula” aplicada pela associação, a saber, comparecer 
às reuniões ordinárias por um período de um ano ininterrupto.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise sobre o Estevão, procuramos demonstrar a im-
portância de se entender as dinâmicas dos processos de territoriali-
zação como fenômeno social contemporâneo no Brasil nas últimas 
três décadas e como tal fenômeno tem relação direta com o forta-
lecimento de diferentes processos de identificação étnica, social e 
comunitária que emergiram após a Constituição de 1988. 

As disputas sobre territórios, mediadas pelo aparato legal e por 
múltiplos interesses econômicos e políticos, individuais e coleti-
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vos, transformaram a realidade fundiária do país nos últimos anos, 
mesmo em momentos em que o contexto político tenha oscilado 
entre favorável ou não. De certo modo, isso foi possível devido a 
diversos fatores: o aparato legal tem se tornado mais acessível às 
comunidades outrora alheias às leis e à informação; a militância de 
movimentos sociais ligados à questão da terra, à questão ambiental 
e à questão das economias sustentáveis tem atuado e auxiliado na 
compreensão local sobre direitos coletivos e a questão fundiária, e 
diferentes áreas do conhecimento, como no caso da Antropologia, 
da Geografia e do Direito, entre outras, envolveram-se intensamen-
te nesse debate e passaram a contribuir com conceitos e reflexões 
sobre o entendimento das relações humanas com seus territórios, 
além de discutir e construir novas concepções e novas noções so-
bre sujeitos, direitos e justiça social. 

A abordagem que realizamos aqui sobre o caso da Vila de Este-
vão é significativa, uma vez que dá atenção ao caráter processual 
e político das disputas fundiárias em um contexto particular que 
envolve uma comunidade de pescadores, ocupantes e morado-
res tradicionais de uma localidade praieira, que passou a ter valor 
econômico e social a partir  da exploração turística da região de 
Canoa Quebrada e fez com que a própria comunidade do Estevão 
se sentisse ameaçada e passasse a reivindicar o território ocupado 
por eles há décadas, criando uma espécie de consciência fundiária 
da sua vida comunitária diante da ameaça da usurpação, da expro-
priação e do desalojo.
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O debate sobre a questão agrária e os dilemas envolvendo comu-
nidades indígenas, comunidades quilombolas e de trabalhadores 
sem-terra no Brasil tem uma longa trajetória, tanto no âmbito da 
discussão legal, quanto no âmbito das discussões conceituais, bem 
como no que diz respeito à forte demanda social de onde emergi-
ram e, a partir disso, outras formas de vida coletiva passaram a en-
contrar possibilidades de diálogo e repertórios para entender suas 
próprias disputas fundiárias coletivas e a localizar os mecanismos 
alternativos que possibilitam que criem condições de legitimidade 
sobre as terras que tradicionalmente têm ocupado, construindo 
formas de entendimento sobre si próprias para poderem enfrentar 
situações adversas de dominação e de exclusão. 

Os “moradores do Estevão” descobriram nessa categoria seu 
modo de legitimação e de tradução de sua identidade coletiva com 
o estado e com os “outros”, os não moradores. Um modo de fa-
lar de si, de justificar sua origem, seus costumes, seus afetos, mas 
fundamentalmente de fortalecer suas concepções de direito sobre 
o lugar que habitam, permitindo-os subsistir de acordo com o que 
consideram seu modo de vida coletivo. 

Nesse sentido, o Estevão é interessante para pensarmos teorica-
mente a questão das identidades, no modo como elas se consti-
tuem, fortalecem-se e interagem em um campo de disputas fun-
diárias, mas também no modo como certos protagonismos e 
negociações se revelam diferentes, interessantes e criativas solu-
ções. No caso específico que analisamos, estamos nos referindo 
ao modo como a criação de Unidades de Conservação na região 
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de Canoa Quebrada, por parte da Prefeitura Municipal de Aracati, 
tornou-se a possibilidade encontrada pelos membros do Estevão 
para fortalecerem a sua luta de resistência pelo território e o modo 
pelo qual eles passaram a dialogar com as esferas do poder e ade-
quaram seus sentimentos de identificação ao entendimento de co-
munidade tradicional, amparando-se legalmente na criação da sua 
associação e no conceito de “moradores do Estevão”. 

A ideia de “preservar para permanecer” se tornou um condicionante 
de fora para dentro diante das circunstâncias da criação das UCs e o 
próprio argumento de legitimidade da comunidade como “tradicio-
nal” para se manter no território. A “prova de fogo” da Vila do Estevão 
é, de algum modo, uma condição vivenciada também por diferentes 
comunidades que pleiteiam e que conquistam suas titulações, por isso 
a eterna vigilância por seus direitos e as constantes ameaças de judicia-
lização e de questionamentos legais, além do assédio de investidores e 
de grileiros, entre outros, são desafios que tornam a luta permanente. 

Os moradores do Estevão, por meio da associação, forjaram ao seu 
modo suas normas de participação e seus elos de proteção e de resis-
tência perante as ameaças institucionais, de interesse privado, externas 
ou internas, que enfrentaram nesses anos todos até a regularização. 
Eles construíram seu modelo de organização, resistiram com criativi-
dade e constituíram suas estratégias de mobilização e de manutenção 
da memória sobre a luta pela terra e sua correlação com as atividades 
pesqueiras pelos considerados signos da ancestralidade. Mesmo assim, 
continua o desafio de manter a vigilância permanente contra os interes-
ses privados sobre o que consideram seu território comum. 
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE: 
AÇÃO COLETIVA, MEMÓRIA E CIBERESPAÇO

Diego Bragança de Santana19

INTRODUÇÃO

As linhas que se seguem são fruto da sintetização dos 
dados obtidos no desenvolvimento da minha disserta-
ção de mestrado, intitulada Fotografia e resistência na 
Ocupação Novo Amanhecer: existe o indivíduo em socie-
dade?. Por meio do adiantamento da presente narrati-
va etnográfica, lançando mão de um olhar inquietante 
e reflexivo, buscamos a compreensão das significações 
e ressignificações que os sujeitos aqui observados da-

19 Possui licenciatura em História pela Universidade Tiradentes 
(UNIT) e mestrado em Antropologia Social pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Atualmente é membro do Laboratório 
de Estudos do Poder e da Política (LEPP). Desenvolve pesquisas 
nas áreas de antropologia visual, antropologia política, sociolo-
gia dos movimentos sociais, história política, arqueologia pública 
e pré-história, com ênfase e temas como: memória, identidade, 
autorrepresentação, ciberespaço, periferia, cidade, ações coleti-
vas, repertórios de ação, militância e engajamento.



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

106

vam ao exercício do poder em face da diversidade de circunstâncias 
que os encaixam em um contexto de vulnerabilidade social, perpe-
trada pelo Estado.

Com efeito, essas análises acabam por nos trazer informações 
substanciais acerca do cotidiano periférico das cidades, além de 
nos mostrar de maneira peculiar como e por que os movimentos 
sociais e seus atores estão posicionados, sem que sejam meras pe-
ças de um jogo de tabuleiro, de modo a avançar – por meio da rein-
terpretação e construção da ação coletiva – diretamente no campo 
social. Desse modo, os atores sociais observados neste trabalho 
implementaram estratégias que se edificaram no decorrer da traje-
tória do grupo, de maneira muito bem-definida, embora julguemos 
a constituição de um repertório de ação bastante singular se consi-
derarmos o panorama da operacionalidade dos movimentos sociais 
que objetivam a pauta pela moradia em Sergipe. 

A ação coletiva aqui discutida evidencia aspectos significativos 
no que se refere à sua gramática: “expertise”, “associativismo”, 
“militância”, “engajamento”, “midiativismo”, “autorrepresentação 
imagética”, “elites políticas”, “ativismo virtual”, entre outros.

Considerando esses destaques, foi interessante observar como a 
comunidade esteve relacionada desde a sua estruturação ou até 
mesmo depois de sua desmobilização, com o ciberespaço. O uso 
das redes sociais por parte daqueles que foram observados, para 
divulgação da realidade em que viviam, para pedidos e apelos, para 
informar ao vivo o que se sucedia em um processo de reintegração 
de posse, além de ter sido providencial, denota uma nova forma de 
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embate social. Da mesma maneira, podemos citar os midiativistas, 
que, a exemplo dos profissionais envolvidos nas Jornadas de Junho 
de 2013, fizeram a cobertura fotográfica e de vídeo também na rein-
tegração de posse, abastecendo as redes sociais de informação e, 
muito provavelmente, freando a ação violenta da tropa de choque 
da Polícia Militar, que ameaçava, todo o tempo, transpor as barrica-
das e tomar a comunidade. 

Aproveito para destacar também a quantidade e a qualidade do 
material audiovisual produzido e relacionado ao referido movimen-
to social, possibilitando, assim, a realização das investigações no 
que concerne ao campo da antropologia visual, sobretudo a obser-
vância de como esses agentes fizeram uso da autorrepresentação, 
em seu cotidiano, nos espaços de coletividade, em momento de 
tensão social, entre outros. Todavia, o acervo fotográfico não pôde 
ser incluído ao texto etnográfico por conta da complexidade e da 
dificuldade em se obterem as autorizações do uso de imagem de 
seus autores. 

A utilização do método fotoetnográfico concebeu, ao presente tex-
to, a possibilidade de ir para além de sua contextualização da escri-
ta antropológica, de maneira que pudéssemos obter uma segunda 
via de apreensão das normatizações que circulam em determinado 
tempo e espaço. Certamente, esses são aspectos que ampliam os 
horizontes analíticos para se pensarem a inserção dos indivíduos 
nos movimentos sociais e o que reverbera das relações que são 
constituídas a partir desse elo. 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

108

1. O NOVO AMANHECER DA OCUPAÇÃO

Mas, afinal, como nasce o Novo Amanhecer? A gênese dessa ação 
coletiva é alicerçada a partir da confluência de indivíduos que se 
somam com o objetivo de se organizar, ocupar e resistir, visando 
à conquista de um outro patamar social por meio da aquisição de 
moradia. Essa empreitada ocorre quando, no dia 1º de novembro de 
2012, cerca de oitocentas famílias decidem, como forma de protes-
to, ocupar as residências de um conjunto habitacional construído 
através do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, 
localizado no bairro 17 de Março, na zona de expansão da cidade de 
Aracaju, em Sergipe. 

Segundo consta em relatos de entrevistas concedias por esses atores 
aos portais de informação on-line, muitas famílias possuíam os recibos 
dos imóveis, mas não as escrituras, que não haviam sido entregues. 
Como a Prefeitura Municipal de Aracaju fez o corte do auxílio-moradia, 
parte considerável das famílias desse grupo ficaram sem ter acesso a 
subsídios para pagar o aluguel em suas respectivas moradias.

A ocupação desse conjunto habitacional ocorre de 1º de novembro de 
2012 a 20 de março de 2013, quando o grupo desocupa compulsoria-
mente os imóveis por meio de uma operação da Polícia Militar do Es-
tado de Sergipe, que comportou o número de 400 policiais – divididos 
entre radiopatrulha, cavalaria e choque – e ambulâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O processo de desocupação 
ocorreu, de acordo com o que foi relatado por esses atores sociais, 
com episódios de violência policial. Vale a ressalva de que, no meio des-
sas famílias, havia gestantes, mães com crianças de colo e idosos. 
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Seguindo a métrica cronológica do grupo, o próximo passo, a pos-
teriori, da desocupação do conjunto habitacional consistiu na mo-
bilização para a reocupação, mas de uma outra área do bairro 17 
de Março. Nas adjacências do conjunto habitacional anteriormente 
ocupado, havia um terreno localizado em uma área limítrofe. 

Os agentes pesquisados relatam que essa nova área ocupada era 
de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju, tendo sido 
destinada à construção de uma área de lazer. Inclusive, logo que os 
ocupantes chegaram ao terreno, deparam-se com estruturas que 
evidenciaram o início da construção de uma praça, ainda que o local 
estivesse abandonado. 

Um ponto interessante a se sublinhar, no que se refere à trajetória 
da Ocupação Novo Amanhecer, é que as oitocentas famílias que 
foram desocupadas do conjunto habitacional foram direcionadas, 
pelo secretariado do executivo municipal, para um galpão utilizado 
nesse intervalo de tempo, entre desocupação e reocupação do gru-
po, para que os moradores pudessem guardar temporariamente 
os seus móveis e residir no local, até que encontrassem soluções 
definitivas na busca por outra moradia, quer seja de aluguel, quer 
seja em casa de familiares. Nesse episódio, as relações entre o mo-
vimento e as representações partidárias na periferia se estreitaram, 
haja vista que a coordenação do Movimento Organizado dos Traba-
lhadores Urbanos (MOTU) resolveu assumir a liderança do grupo. 
Todavia, a evolução dessa trajetória acabou se dando de maneira 
conturbada, uma vez que os coordenadores do MOTU passaram 
a ser vistos com muita desconfiança, principalmente no momento 
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que fofocas circulavam a respeito das lideranças terem oferecido 
carros e imóveis para os moradores de maior prestígio e destaque 
no movimento. 

Os ocupantes também reclamavam da falta de transparência no 
que se refere ao repasse de informações e da verticalização na 
tomada de decisões. Sendo assim, o movimento decidiu romper 
relações com o MOTU e seus coordenadores e, por conseguinte, 
buscar o auxílio da militância do PSOL-SE.

A partir dessa ruptura, apenas trinta famílias seguiram para ocupar 
o novo local. Passaram a demarcar os lotes do terreno e foram, aos 
poucos, montando as suas moradias com sobras de madeira, mó-
veis velhos, placas de PVC, lona preta, entre outros. Com o passar 
dos meses, o movimento ganhou mais moradores, que chegavam 
de diferentes localidades, não só da zona de expansão, mas tam-
bém da cidade. Alguns desses novos integrantes do movimento 
compuseram também o grupo de oitocentas famílias que ocupa-
ram o conjunto habitacional anteriormente. 

Em seu ápice, a Ocupação Novo Amanhecer atingiu o número de 311 
moradias, que modificaram e ressignificaram a paisagem da periferia 
de Aracaju, reafirmando o empoderamento de indivíduos que estão 
à margem da sociedade e fazendo enunciar a necessidade de imple-
mentação de políticas públicas que possam reduzir o déficit habita-
cional, não só em âmbito municipal, mas também estadual e federal. 

Como pode-se imaginar, a vida em uma ocupação de submoradia 
não é nada fácil, pois os direitos básicos ao gozo de uma vida dig-
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na são subtraídos com a ausência de saneamento básico, energia 
elétrica, postos de saúde, hospitais, escolas, creches, transporte 
público, entre outros. 

Enfrentando esses vazios sociais, os atores observados criaram 
possibilidades para lidar com adversidades típicas da situação. De-
senvolveram uma rede de solidariedades alicerçada por trocas e 
auxílios, em que não só objetos, mas também espaços e serviços 
eram compartilhados e utilizados: havia na comunidade, por exem-
plo, cozinhas comunitárias. 

Os próprios moradores organizavam-se em mutirões para fazer li-
gações clandestinas, de modo a utilizar a energia da rede mais pró-
xima através dos populares “gatos”. Os recursos hídricos também 
foram conquistados por via da clandestinidade. Um dos ocupantes, 
quando entrevistado in loco, mostrou-me onde abriram um buraco 
para buscar conexão com a rede de distribuição de água na locali-
dade, e ele ressaltou, com orgulho, o feito de seus iguais. 

Outros relatos, coletados em entrevistas com os moradores do 
conjunto (de classe média) Costa Nova, localizado ao lado da Ocu-
pação Novo Amanhecer, mostra-nos também que, na falta de água 
na comunidade, alguns ocupantes saiam em busca com baldes, pe-
dindo aos seus vizinhos em melhor situação. 

Os fogões eram improvisados com tijolos no chão para a queima da 
madeira, e a comida era preparada ali mesmo, a céu aberto, prati-
camente temperada com a areia que voava de acordo com as ven-
tanias que contornavam a comunidade. Como não havia torneiras 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

112

nas moradias, a louça era lavada do lado de fora, com baldes de água. 
Os banheiros e seus vasos sanitários resumiam-se à abertura de um 
buraco, dentro da moradia ou em área externa, onde os moradores 
cobriam com um saco plástico e faziam suas necessidades. As mães da-
vam banho nas crianças do lado de fora, com bacias e baldes de água. 

Os sacos plásticos eram descartados em um terreno localizado ao 
lado da comunidade. Alguns ocupantes também falam da utilização 
de baldes, tanto para urinar, como para defecar. Frequentemente, 
os atores sociais observados sofriam com enfermidades devido ao 
problema do lixo acumulado no terreno ao lado, visto que o local 
era propício para a proliferação de ratos e mosquitos. Um número 
significativo de moradores acometidos por dengue na ocupação foi 
detectado e, a partir da intermediação entre coordenadores e ins-
tituições ligadas ao trato da saúde, campanhas com unidades de 
atendimento móvel foram organizadas na própria comunidade.

Além do problema do acumulo de lixo e suas consequências, parte 
das dificuldades ligadas à saúde dos moradores da ocupação era 
ocasionada por outros fatores como a presença de animais domés-
ticos (cavalos, carneiros, gatos, cachorros e outros) e a contamina-
ção do solo, bastante comum em regiões periféricas de países com 
o clima tropical. As crianças, que andavam mais descalças que os 
adultos, adquiriam o popular bicho-de-pé, também conhecido em 
outras regiões como bicho-de-porco. A Tungíase é uma enfermida-
de que afeta a superfície da pele do indivíduo, sendo causada pelo 
parasita Tunda penetrans. Como explicou Dona Glória (uma das 
coordenadoras do movimento), os próprios pais tratavam a referi-
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da enfermidade com álcool e agulha. Outros moradores relataram 
que, quando não tinham agulha ou alfinete, tiravam o bicho-de-pé 
com palito de fósforo, depois de afiar com faca uma de suas pontas. 

A situação relatada aqui, no que se refere ao trato da saúde dos 
moradores da ocupação, denuncia um estado geral da pauta da 
saúde e da ineficiência do poder público, que, de maneira crimino-
sa, não supre as necessidades das populações periféricas. Primei-
ro, porque esses indivíduos precisam de se deslocar quilômetros 
para conseguir atendimento médico em bairros posicionados em 
áreas mais centrais da cidade, considerando que os serviços públi-
cos são escassos em suas localidades. Segundo, é preciso conside-
rar que, mesmo havendo à disposição esse serviço em áreas bem-
-localizadas, os moradores da ocupação dificilmente conseguiam 
atendimento médico para consultas e exames em postos de saúde 
porque não portavam comprovantes de residência, pois residiam 
numa ocupação irregular, em submoradias. 

Como forma de contornar esse nefasto contexto, por meio de mo-
bilizações, os próprios moradores e coordenadores do movimento 
criaram uma farmácia comunitária, que, através de uma rede soli-
dária pautada por doações de remédios e produtos ligados ao trato 
da saúde, sanou as necessidades decorrentes de enfermidades de 
menor gravidade que acometiam seus realizadores. Quando surgia 
um caso de emergência, normalmente os moradores ligavam para 
o SAMU, porém os atendentes informavam que o atendimento não 
seria possível porque a localidade não constava no sistema. Por 
esse motivo, os atores aqui observados buscavam a solidariedade 
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de amigos que possuíam automóvel ou motocicleta e que moravam 
nas adjacências para fazer o traslado do paciente até um hospital 
ou uma unidade de pronto atendimento.

Frequentemente, a ocupação era ameaçada pela presença de via-
turas policiais que faziam rondas nas ruas perpendiculares de ma-
neira muito questionável, de acordo com os relatos de moradores. 
Os policiais estavam sempre encapuzados, com o armamento em 
mãos e apontado para fora da janela da viatura, como se tentassem 
causar intimidação. Outras situações corroboram para o sustento 
desse cenário de medo, afinal a comunidade foi invadida por incur-
sões policiais que promoviam “baculejos” nos indivíduos que ali re-
sidiam. No decorrer do trabalho de campo feito, visando à coleta 
de informações com os moradores do conjunto Costa Nova, foi per-
ceptível o estigma edificado em relação ao movimento. De acordo 
com esses moradores, a partir da presença da ocupação, os assal-
tos aumentaram na região e acreditou-se que os criminosos come-
tiam seus atos e empreendiam fuga para dentro da comunidade. 

Essa situação de estigmatização (ELIAS, 2000) gerou uma proble-
mática conflitante para a presente pesquisa, considerando que, por 
um lado, os moradores do Novo Amanhecer apresentavam um dis-
curso coletivo normatizante: em hipótese alguma, aceitavam a pre-
sença de ocupantes que fossem criminosos ou que estivessem rela-
cionados de alguma maneira com o crime. Sustentavam essa ideia 
para não sofrerem com as incursões policiais e/ou com os estigmas 
que a sociedade podia lhes impor. Dessa maneira, a memória que 
tendeu, estrategicamente, a ser construída pela própria comunida-
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de foi a de um reduto de famílias de trabalhadores. Por outro lado, 
dentro da perspectiva dos moradores do Costa Nova, “os invaso-
res” estariam cometendo crimes na região e a “invasão” também 
servia como ponto de venda de drogas, além do incômodo que “os 
invasores” promoviam quando, dentro do conjunto, passavam de 
moradia em moradia para pedir esmolas ou ajuda com os baldes de 
água. Em uma das entrevistas, foi interessante observar e analisar, 
na fala de um dos moradores, reclamações acerca dos animais que 
eram criados na ocupação e que eventualmente perambulavam pe-
las suas calçadas: enquanto ele me falava de seus queixumes sobre 
a comunidade, o seu gato transitava solto no meio da rua. 

2. A GRAMÁTICA DO MOVIMENTO SOCIAL

Preliminarmente, a evolução da presente narrativa antropológica 
deu-se por meio do método fotoetnográfico, embora parte consi-
derável da literatura utilizada para balizar esta pesquisa estivesse 
relacionada com as análises da sociologia da ação coletiva. De acor-
do com as circunstâncias, optei por promover diagnósticos que 
dessem conta do universo de motivações que levam os atores a se 
engajarem e defenderem as suas respectivas causas. A partir dis-
so, analisei as relações sociais aqui construídas sob a ótica de uma 
sociologia de caráter mais pragmático, que comportasse conceitos 
que fugissem um pouco da normatividade (CEFAÏ, 2007). 

Nesse sentido, compreende-se que o desenvolvimento da análise 
etnográfica da Ocupação Novo Amanhecer deu-se, principalmente, 
por meio de um exercício de reflexão que foi para além de uma vi-
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são macroestrutural das coisas. A princípio, foi necessário adaptar 
metodologicamente o trabalho de campo, o que, por sua vez, per-
mitiu-me estabelecer uma aproximação com os principais atores. 
A contribuição pragmática de Cefaï e Tilly para a reflexão lançada 
nesta pesquisa é imensurável, pois promove um escopo epistemo-
lógico que ajuda a compreender as relações sociais de dentro para 
fora, de forma a valorizar as perspectivas de seus sujeitos. 

O grande desafio ao estudar esse movimento social foi identificar as 
mudanças imbricadas na ação coletiva e no poder institucionalizado, 
quando ambos estiveram correlacionados, excluindo-se qualquer 
possibilidade de engessamento dos indivíduos e do grupo observa-
do através de um olhar reducionista e universalista. Ou seja, “mais do 
que ser coagido por estruturas de oportunidade política, o público 
redefine o horizonte de possibilidades” (CEFAÏ, 2009, p. 16).

A Ocupação Novo Amanhecer foi coordenada pelo Movimento 
Terra Livre, uma organização que se reivindicava marxista-leninista 
e que atuou como um seguimento de base do PSOL-SE. Além do 
referido grupo, constatou-se a presença de diversos coletivos, mo-
vimentos e sindicatos que estão mobilizados em Aracaju, compos-
tos por profissionais que atuavam em diversas áreas e que estavam 
engajados com a construção da pauta de defesa dos trabalhadores, 
dos estudantes, da juventude, da comunidade LGBT, do feminismo, 
do transporte público, entre outros segmentos. Também foi obser-
vada a relação de profissionais do direito e do jornalismo, ligados a 
esses grupos e compondo as lideranças, estes foram os intermedia-
dores entre os processos que ocorrem e tramitam nas instituições 
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jurídicas do Estado e a sociedade civil organizada (MASCLET, 2006; 
NONJON, 2005).

No tocante ao repertório de ações, foi possível traçar os perfis das 
diversas lideranças que compuseram outros movimentos pela pau-
ta da moradia no Estado de Sergipe. Foi perceptível a distinção en-
tre ambas as representações: na postura de alguns líderes, em tem-
pos de acirramento com o Estado e as suas instituições coercitivas, 
optou-se pela escolha do diálogo e pela preservação da integridade 
física dos atores sociais envolvidos com a mobilização e o enfrenta-
mento. Contudo, de forma antagônica, vimos na Ocupação Novo 
Amanhecer lideranças com um posicionamento mais inclinado para 
o enfrentamento da violência institucionalizada. Parece-me que, 
dentro desse contexto em Aracaju, quanto mais distante estiver 
uma ação coletiva do campo político-partidário, mais propensão à 
desobediência e ao confronto ela terá. 

Um ponto que chamou bastante atenção no decorrer do trabalho 
de campo foi como um dos coordenadores, que possuía uma rela-
ção de muito atrito com os outros coordenadores da ocupação, ten-
tou, no decorrer da entrevista, colocar-se como uma pessoa isenta 
de qualquer relação partidária ou de práticas em benefício próprio. 
O coordenador em questão possuía uma relação estreita com o 
MOTU, um dos movimentos de base do Partido dos Trabalhadores 
(PT) no Estado de Sergipe, que se edificou através da figura do de-
putado federal João Daniel (PT-SE). Provavelmente, o discurso de 
isenção partidária proferido pelo coordenador deveu-se às exigên-
cias dos outros coordenadores da Ocupação Novo Amanhecer. A 
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ideia era manter o mínimo de cooptação partidária, encarando-se o 
caminho do embate político por meio da atuação pela base. 

De forma contrastante aos anseios da ocupação, esse coordenador 
revelou anos depois o interesse de candidatar-se a vereador em um 
município do interior sergipano. Estrategicamente, para ser aceito 
pela comunidade, essa liderança ocultou algumas informações a 
respeito da sua origem, onde trabalhava e com quem trabalhava, 
o que ele desejava da política feita em âmbito local, entre outros 
pontos. Como destacou Pollak (1989, p. 11), “através desse trabalho 
de reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar 
social e suas relações com os outros”.

Esse não é o único exemplo de percepção de uma memória indi-
vidual, construída e redesenhada estrategicamente e pautada por 
interesses difusos. Outros coordenadores, mesmo com a desmobi-
lização do Novo Amanhecer, permaneceram em ação reocupando 
outras localidades, não só do bairro 17 de Março, mas também em 
outras comunidades periféricas da cidade, exercendo representa-
ção e agenciando outros indivíduos para a composição de suas res-
pectivas ações coletivas. 

3. REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

A grande ruptura e tensão social experimentada pelos atores des-
ta narrativa etnográfica foi o processo de reintegração de posse 
ocorrido em 30 de julho de 2013. Tal acontecimento serviu como 
oportunidade para que o autor do presente texto tivesse o primei-
ro contato com a comunidade, embora este, àquela altura de sua 
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vida particular, jamais se imaginasse escrevendo estas linhas, pois 
a sua inserção aconteceu como ativista e não como pesquisador. A 
obtenção de acesso à comunidade ocorreu a partir da autorização 
dos coordenadores da ocupação, uma vez que, naquele momento 
de acirramento, as famílias estavam mobilizadas através de quatro 
barricadas nas ruas adjacentes que impediam o acesso não só do 
contingente policial, como também de qualquer indivíduo que não 
fosse residente da ocupação ou não tivesse alguma relação com a 
comunidade. Antecipadamente, havíamos combinado com um ami-
go de longa data que estava apoiando esse processo de mobilização 
o nosso acesso à comunidade. Esse amigo desenvolvia duplo engaja-
mento por meio da militância no PSOL-SE e no Movimento Não Pago, 
tendo inclusive no ano de 2016 se candidatado a vereador. 

A passagem não foi complexa e dificultosa devido só à barricada. 
Mais do que uma estrutura física que barrava a invasão da polícia 
militar, havia uma barreira de significações que separavam dois gru-
pos, dois universos. Naquele momento, com a relativa aproxima-
ção desses dois mundos, um mundo de ressignificação era construí-
do. Enquanto o morador que nos recepcionou, gentilmente, fazia 
a retirada dos restos de móveis, pedaços de madeira e pneus da 
barricada, havia, em um plano abstrato, a desconstrução de uma 
barreira imaginária que nos impelia contra o desconhecido. 

Enquanto transeunte, notava o trânsito de moradores que exter-
navam o nervosismo decorrente de um evento como aquele. De 
maneira figurada, alguns deles pareciam caminhar em círculos, ta-
manha era a tensão do momento. Outros andavam para um lado, 
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depois para o outro e não saiam dessa linha imaginária. Prossegui 
com a imersão pela comunidade e deparei-me com alguns jovens 
que estavam em cima de um dos muros que contornam a área onde 
a ocupação existiu. Alguns deles estavam de prontidão e segura-
vam barras de madeira ou de ferro, ficaram plantados observando 
a movimentação do comando da operação. Presentes e atentos, 
também estavam ativistas, sindicalistas e militantes de diversos 
grupos que atuavam e circulavam em organizações partidárias na 
capital sergipana, bem como o movimento estudantil, extrema-
mente enraizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Com a exaltação dos moradores revoltados, aquele microespaço 
foi virando um verdadeiro “caldeirão fervente”. Por vezes, sentía-
mos o peso e a vibração dos batuques – sem muita elaboração no 
desenvolvimento rítmico – nos escudos e nas armaduras confeccio-
nados com a reutilização de tonéis de plástico, similares aos pro-
duzidos em Pinheirinhos, no Estado de São Paulo, em idos de 2012. 
Outros moradores também utilizavam modelos de capacetes de 
motociclistas, máscaras de super-heróis de histórias de quadrinhos 
ou máscaras improvisadas feitas com camisas ou com garrafas PET. 
Lembramos que a participação das mulheres foi significativa: mui-
tas estavam também com barras de madeira nas mãos. As mulheres 
de mais idade organizavam-se e participavam fazendo ecoar o coro 
com os gritos de ordem: “João Alves, eu quero ver, se você pode 
com o Novo Amanhecer!”.

Sobre o aspecto da participação feminina na reintegração de posse, 
cito um fato interessante: uma senhora que ameaçou duas agentes 
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do Conselho Tutelar com um facão, riscando-o no asfalto. As servi-
doras sugeriram levar as crianças da ocupação para um abrigo para 
garantir-lhes a integridade física e moral. Naquele momento, havia 
uma preocupação com a retirada de mulheres – principalmente as 
grávidas –, idosas e idosos. Porém, as servidoras não obtiveram êxi-
to na proposta de retirada desses atores. A resposta dada por essa 
senhora, em detrimento das sugestões, foi clara e compreendida 
pelas servidoras e pelos demais presentes.

Flaviano, um dos coordenadores da ocupação, relatou, em dado 
momento da reintegração de posse, que ouviu um jovem adulto nas 
barricadas entoar: “Venha agora que eu vou me vingar de tudo que 
vocês fizeram comigo, desde quando eu era pequeno, de todas as 
humilhações que vocês fizeram comigo [...]” (informação verbal)20. 
Lembrou, ainda, que existiam pessoas que desempenhavam não só 
o controle de entrada e saída de pessoas nas barricadas, mas tam-
bém eram designadas para controlar eventuais atos de violências 
dos moradores contra os policiais, já que muitos destes estavam 
exaltados. Isso para evitar atos que pudessem legitimar algum tipo 
de represália ou invasão por parte da Polícia Militar na ocupação, 
porque “[...] a tática de confronto com a polícia nesse momento de 
reintegração é deixar primeiro a polícia atacar, não a gente atacar 
[...]” (informação verbal)21.

Outro coordenador, Badá falou a respeito da complexidade do con-
tingente policial nas cercanias da comunidade. Ele nos contou que:

20 Fornecida por Flaviano em entrevista, 2013.

21 Fornecida por Flaviano em entrevista, 2013.
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[...] primeiro tinha o trator pra derrubar a barricada, depois o 
pessoal da Choque. Já estava ali já pronto pra invadir a ocu-
pação. Só tava esperando o momento da ordem. O carro de 
bombeiro e mais atrás lá na na praça ao lado onde tá sendo 
construído agora... Eu creio que seja uma praça, estava lá 
todo o restante do aparato policial. E que que... Mais bom-
beiro, SAMU [...]. (informação verbal)22

Esses detalhes foram reforçados na fala de Flaviano:

[...] todo a aparato policial, todo o aparato de Estado, quatro 
divisões da polícia militar, mais de 100, 100, 100... 150, 200 po-
liciais da Choque, várias delegacias, todo o esquema, né, de, 
de... Acho que faltou muita polícia no Estado naquele dia [...] 
porque aquela turma roubou a cena. (informação verbal)23

Na continuidade do acesso à memória individual e coletiva, bem 
como da imersão despretensiosa em campo, obtive contato visual 
com algumas crianças que estavam com os rostos encobertos por 
meio de capuzes feitos com camisas. Essas crianças também es-
tavam com o tórax despido e descalças, correndo para ambos os 
lados. Mulheres participavam de todo o processo, inclusive nas bar-
ricadas. Cães vira-latas perambulavam em meio ao povo, um deles 
bebia água de esgoto que corria pela rua, alguns desnorteados e 
amedrontados com o barulho, outros mais curiosos aproximavam-
-se das pessoas que ali se reuniam para avaliar a situação e tomar 
decisões: pareciam saber exatamente o que estava acontecendo e 
o que fazer para acabar com o problema. 

22 Fornecida por Badá em entrevista, 2013.

23 Fornecida por Flaviano em entrevista, 2013.
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Os profissionais da comunicação, por meio de emissoras de TV e de 
rádio, desenvolviam os seus respectivos trabalhos na busca pelo 
furo jornalístico e repasse de informações para os telespectadores e 
ouvintes. Além da ação desses profissionais no fomento de registro 
daquele acontecimento, foi possível também observar a atuação de 
midiativistas que perambulavam pelas ruas em busca dos melhores 
registros nesse processo de resistência. Passaram a cristalizar, por 
fotografias e vídeos, os rostos e corpos que ali expressavam todo 
tipo de sentimento decorrente de uma situação de tensão social.

Foi perceptível a presença de um grupo de homens vestidos de ter-
no e gravata, e, entre eles, lembrei-me de um por tê-lo visto na TV 
diversas vezes atuando como defensor público em circunstâncias de 
reintegração de posse. Alfredo Nikolaus é coordenador do Núcleo de 
Bairros e Movimentos da Defensoria Pública de Sergipe e, naquele 
momento, em conjunto com outros experts da área do direito, reali-
zava negociações de forma a estabelecer diálogo com o comando da 
polícia. Herculano, também coordenador da Ocupação Novo Ama-
nhecer, fala da participação desses homens e agradece a eles: 

Primeiramente Deus que nos ajudou, cê entendeu, a todos 
nós que era 311 famílias... E depois teve, o, a interferência do 
governador, né... O governador em exercício que na época 
era Jackson Barreto, né, juntamente com os defensores, né, 
com a defensoria, Dr. Sérgio, né, Dr. Sérgio, Dr. Alfredo e teve 
muito mais outros que eu num me lembro do nome deles. 
Mas foram um corpo de uns 8 a 10, a uns 12 defensores que 
tiveram lá na época que foi, que correram atrás para poder 
nos ajudarmos [...] quando eu preciso do serviço da defenso-
ria, eu procuro eles, que é Dr. Sérgio e Dr. Alfredo. [...] se não 
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fosse, primeiramente Deus, e depois eles, a gente tinha sido 
um massacre lá. (informação verbal)24

Quando as reflexões acerca da memória do dia 30 de julho de 2013 
ainda permeiam a presente discussão, inevitavelmente somos ab-
sorvidos por sentimentos e emoções que não nos pertencem. Nos-
sa capacidade de se sensibilizar com o outro faz com que criemos o 
intuito de alteridade. Acerca disso, resgato aqui a lembrança de um 
enquadramento onde vigora a cena de uma jovem moradora que es-
teve, por vários minutos, sentada em uma calçada, bastante descon-
solada. Horas antes dessa cena, a mesma moradora portava um sem-
blante de grande estímulo e segurança, mesmo em uma situação de 
conflito. Penso que há uma complexidade implícita às circunstâncias 
de sobreviver por meses em uma ocupação e ser forçada a imaginar 
perder tudo o que tinha, além das dificuldades em salvaguardar os 
seus filhos e até mesmo lidar com os receios da violência física e da 
morte. O enquadramento em questão segue com a movimentação 
de pessoas que tentavam ajudá-la, embora a jovem moradora não 
cessasse o seu choro. Com o passar dos minutos, os reverses e so-
frimentos experienciados deram lugar a uma postura de reflexão e 
serenidade. Pouco tempo depois desse dia, descobri que essa jovem 
também compunha a coordenação do movimento. Retorno ao ar-
marinho de lembranças e lembro-me do fim do enquadramento: a 
jovem moradora levantou e retornou, provavelmente na esperança 
de poder contribuir com os seus pares naquele embate.

24 Fornecida por Herculano em entrevista, 2013.
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O que considero uma participação observante termina antes mes-
mo do fim do processo de reintegração de posse e por isso, a partir 
dessas linhas, a resolução do conflito passa a ser rememorada ape-
nas pelos atores sociais que foram observados na presente pesqui-
sa. Contudo, antes, sinto que devo sublinhar alguns apontamentos 
acerca do desfecho desse episódio. A minha saída da Ocupação 
Novo Amanhecer deu-se por volta das 11 h e foi possível de per-
ceber que os ânimos ainda se encontravam exaltados pelas partes 
envolvidas. Porém, quando aplicada a etnografia do ciberespaço 
como forma de obtenção dos dados imbricados entre esses agen-
tes e a internet, tornou-se possível entender o que aconteceu no 
momento posterior à minha saída. 

O comando de operação da Polícia Militar, naquela altura, nada po-
dia fazer a não ser posicionar-se, afinal, no local, os moradores es-
tavam mobilizados e atentos, inclusive com a presença de crianças, 
gestantes e idosos. Os moradores, por sua vez, não retrocederam 
e aguardavam a invasão da Tropa de Choque da Polícia Militar. Es-
peraram sem saber que o conflito terminaria sem confrontos e com 
uma vitória a favor do movimento. A partir do horário de almoço, 
ocorreu um processo de desmobilização gradativa por parte dos 
policiais, quando ainda no turno da tarde o Coronel Jackson Nasci-
mento, responsável pela operação, dirigiu-se pessoalmente a uma 
das barricadas para comunicar aos moradores a suspensão da rein-
tegração de posse. E, pelo que foi exposto nas redes sociais, essa 
suspensão ocorreu a pedido do governador do Estado em exercí-
cio, à época, Jackson Barreto (PMDB-SE).  
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A ação coletiva observada neste trabalho atinge um de seus mais 
relevantes objetivos. Na história da coletivização da pauta da mora-
dia no Estado de Sergipe, esse foi um dos poucos grupos que con-
seguiu ganhar a causa em um processo de reintegração de posse. 
Muito provavelmente essa tenha sido a primeira ou a segunda con-
quista de um movimento social inserido nessas circunstâncias, de 
que se tenha registro. Um dos coordenadores da ocupação, Diego 
Sales exprimiu a sensação de se sentir confinado em meio à orga-
nização do cerco policial nas entradas e saídas da ocupação, bem 
como a sensação da recompensa por ter resistido: 

[...] o final foi uma vitória pra gente. Num teve um que não 
chorou, porque foi muito grande. A gente saber que tinha um 
helicóptero com três, quatro policial em cima, que na frente 
da gente tinha um trator... Muita polícia! A gente olhava pra 
outra rua, mesma coisa; parecia que a gente era um bando 
de marginal. Parecia que a gente tava num presídio. Porque 
a quantidade de policial foi grande. [...] eles viram que não 
ia conseguir. Eles queria evacuar as criança e os idosos pra 
pegar o restante e fazer o que queria. Mas na verdade a gen-
te conseguimos. Conseguimos e foi uma vitória muito, muito 
grande. (informação verbal)25

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito na grande relevância das avaliações e dos diagnósticos 
promovidos, no que concerne a essa relação entre os atores so-
ciais observados nesta pesquisa e a relação com o ciberespaço. 

25 Fornecida por Diego Sales em entrevista, 2013.
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Com efeito, a publicização de uma agenda organizacional e do re-
pertório de ações da Ocupação Novo Amanhecer, por meio do Fa-
cebook, do YouTube e do Blogger, potencializou a visibilidade do 
grupo em questão. Foi interessante averiguar a construção de um 
fórum híbrido, onde indivíduos que não possuíam capital econômi-
co, cultural, social e simbólico pudessem organizar, com o auxílio 
de profissionais engajados das camadas médias, relações de poder 
não institucionais, de modo a reafirmar a compreensão de um fazer 
político detentor de uma gramática bastante singular em relação 
ao panorama dos movimentos sociais que atuam em Sergipe. É im-
portante sublinhar que o desenvolvimento de uma arena pública, 
com a participação de atores sociais experts (advogados, defenso-
res, jornalistas, fotógrafos, entre outros) em face de um evento de 
ruptura e extrema tensão social, provocou nas forças institucionais 
um efeito distinto daquele que se observa em processos de reinte-
gração de posse e do uso da violência institucionalizada. 

No mais, fica o questionamento, no que concerne ao nosso papel 
enquanto cientistas sociais de pesquisas engavetadas, se devemos 
ou não intervir de algum modo para a intermediação do campo de 
exercício do poder e da potencialização das vozes silenciadas. Afi-
nal, de que serve a nossa postura inter, trans e pluridisciplinar, se 
os grupos sociais que estamos pesquisando não têm acesso à nos-
sa linguagem? Sem dúvida, precisamos extrapolar os muros das 
universidades e considerar que, acerca da situação socioeconômi-
ca do Brasil, possuímos índice alarmante de analfabetismo. Sendo 
assim, de que maneira podemos conceber, por exemplo, a leitura, 
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por parte dos nativos, de um texto acadêmico verborrágico que 
é direcionado a restituição? Por esse ângulo, o uso das narrativas 
fotográficas e videográficas constitui mais que um recorte antro-
pológico de materialização e análise da realidade, essas imagens 
tornam-se espaços coletivos e dialógicos de ressignificação. Ora, 
se o conhecimento não serve para causar rupturas, então para 
que(m) serve o conhecimento?
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HOMENS E MULHERES PRO-
DUTORES DE HQ: 
OLHARES E DISCURSOS SOBRE O CORPO E 
A SEXUALIDADE FEMININA
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INTRODUÇÃO

Ao pensarmos na presença feminina no universo das 
histórias em quadrinhos (ou HQs) eróticas, surgem di-
versos questionamentos relacionados a esse suporte. O 
primeiro deles diz respeito ao fato de que a mulher é, na 
maioria das vezes, representada de forma estereotipa-
da nas histórias. Outro ponto importante, para além dos 
estereótipos relacionados aos papéis femininos presen-
tes nas histórias, quase sempre subalternos, são os es-
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tereótipos corporais e imagéticos relacionados à mulher. Os corpos 
das personagens femininas são marcados por uma sexualidade exa-
cerbada, com um padrão corporal bastante específico, sempre asso-
ciado ao que seria uma mulher “bonita” e “sensual”.

Dessa forma, é preciso levar em consideração que as histórias em 
quadrinhos fazem parte de um contexto histórico e social específi-
co e são produzidas por sujeitos históricos situados e, assim, cola-
boram com os valores que permeiam determinada sociedade. As-
sim, sendo as HQs um espaço de comunicação não verbal, elas se 
tornam uma rica referência de construção da imagem da mulher, 
muitas vezes reificando o corpo e a sexualidade feminina com o in-
tuito de satisfazer o público consumidor masculino. Propomos, en-
tão, fazer uma interpretação antropológica das HQs, analisando-as 
enquanto linguagem e levando sempre em consideração os discur-
sos, hegemônicos ou não, ali inerentes. 

As personagens femininas de quadrinhos foram, durante muito 
tempo, idealizadas por homens e para homens, de acordo com o 
seu imaginário acerca do que é ser mulher, construindo seus corpos 
de acordo com expectativas masculinas. Assim, este artigo tem por 
interesse estudar os discursos e os olhares masculinos e femininos 
relacionados ao corpo e à sexualidade da mulher por meio das ima-
gens presentes nas HQs eróticas. Para isso, primeiramente, o arti-
go trata do processo de construção do corpo da mulher como um 
objeto sexual e mercadológico a partir do olhar e do discurso mas-
culino. Em seguida, apresenta uma análise contrastiva entre os dis-
cursos imagéticos relacionados ao corpo e à sexualidade da mulher 
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presentes nas HQs eróticas produzidas por homens e por mulheres, 
mais especificamente, pela quadrinista Giovanna Casotto.

Uma questão central norteou a pesquisa e serviu de base ao arti-
go: as obras de quadrinistas mulheres acerca da sexualidade e do 
corpo da mulher subvertem o discurso patriarcal presente nas HQs 
produzidas por homens? A discussão aqui apresentada parte das 
principais HQs eróticas presentes no mercado editorial, e o método 
utilizado é a análise do discurso de linha foucaultiana, pois possi-
bilita pensar as HQs não apenas como objeto cultural para fins de 
entretenimento, mas também evidencia os discursos de verdade 
que se fazem presentes, levando em consideração os elementos 
que compõem suas narrativas em concomitância com os debates 
sociais, culturais e políticos em que sua produção está inserida. As-
sim, por meio das análises e das comparações entre os discursos es-
tetizados em imagens de homens e mulheres, é possível averiguar 
se existe um “olhar feminino” acerca do corpo e da sexualidade da 
mulher, considerando até que ponto há uma reprodução ou uma 
desconstrução de certos discursos e estereótipos imagéticos pre-
sentes nas HQs com viés erótico.

1. IMAGEM, PODER E O CORPO FEMININO

Podemos verificar que, atualmente, em nossa sociedade, a maior 
parte dos discursos dominantes é mediada pelos meios de co-
municação. Estes modificam o discurso e o organizam de acordo 
com a sua lógica discursiva e características próprias. Ao debater 
tal questão, Wichels (2013) cita Foucault e afirma que os discursos 
que fluem na sociedade são controlados por formas de poder e re-
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pressão. Assim, o discurso seria “uma prática social resultante de 
relações de poder, conjunto de enunciados apoiados numa mesma 
formação discursiva e que depende do equilíbrio de forças que se 
modificam de acordo com o contexto e a época em que estão inse-
ridos.” (FOUCAULT apud WICHELS, 2013, p. 43). É possível perceber 
que, para Foucault, a gênese de uma identidade associada à sexua-
lidade e a fixação do indivíduo a ela seriam efeitos do poder norma-
lizador, que teria como função impedir o homem de se constituir 
livremente a partir de suas particularidades.

Se para Foucault (1996) a construção dos sujeitos se dá por meio dos 
discursos que carregam efeitos específicos de poder, podemos afir-
mar que a sociedade produz imagens do feminino que são reflexo e 
resultado de uma ideia socialmente enraizada relativa à feminilidade, e 
essas imagens difundidas de forma massiva produzem e estabelecem 
modos de pensar o feminino nas sociedades ocidentais. Isso se dá por-
que as imagens são elementos centrais na construção da vida social 
nas sociedades contemporâneas ocidentais e, assim, devem ser inves-
tigadas como meios de revelação ou ocultamento das relações de po-
der e das diferenças socialmente construídas. (MOTA-RIBEIRO, 2005).

Mota-Ribeiro (2005) propõe que a figura feminina representada 
nessas imagens não passa de um objeto porque ela está ali apenas 
para ser vista, sua presença teria como fim último dar-se ao olhar. 
Esse modelo apresentado de mulher bela, de acordo com padrões 
europeus, traz também consigo um componente erótico, reforça-
do por traços de disponibilidade sexual. Existe uma marcada ero-
tização do corpo feminino, que pode ser observado por meio de 
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diversos parâmetros, seja pelo cabelo, pose, corpo, vestuário, mo-
vimento corporal, expressão facial, movimento dos lábios e conta-
to visual, seja ainda por meio do convite, mais ou menos explícito, 
ao “toque” de quem olha. Assim, é fácil perceber a sugestão e a in-
sinuação da disponibilidade sexual e a apresentação daquele corpo 
como objeto de desejo sexual.

Levando em consideração o pensamento de Butler, Gomes e Gastal 
(2015) esclarecem que:

O corpo é uma construção cultural, permeada de relações de 
poder, limitada pelos marcadores sexuais (também construí-
dos), como o corpo feminino e o masculino. As relações sa-
ber-poder produzem a sexualidade (hétero), o sexo e o cor-
po (masculinos e femininos), o gênero (os papéis sociais do 
homem e da mulher). Tais construções são permeadas pelo 
biopoder (relações de poder exercidas através da gestão da 
vida, especialmente através da produção da sexualidade) e 
pelo poder patriarcal. O patriarcado moderno ocidental se 
constrói a partir da produção de dois sexos, homem e mu-
lher, que correspondem a construções de sexualidades e pa-
péis sociais. (GOMES; GASTAL, 2015, p. 209).  

Dessa forma, podemos considerar que a imagem técnica da mulher 
é fruto do discurso criado pela sociedade patriarcal, e o seu con-
sumo manufaturado passa a subsidiar a reprodução de imagens 
mentais, que colaboram e fomentam os estereótipos de gênero. As 
representações da mulher são, na verdade, mercadorias que aten-
dem tanto aos desejos eróticos, quanto aos desejos de poder.

É preciso enfatizar que a Revolução Industrial foi de extrema 
importância para a construção da imagem da mulher como objeto 
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de consumo. No século XIX, encontram-se as condições para a 
ascensão do gênero em meio ao surgimento da reprodução das 
imagens em grande quantidade, de uma classe média urbana 
e uma sociedade cada vez mais aberta à representação da 
sexualidade feminina. 

Com as novas tecnologias de produção e reprodução da imagem 
e o surgimento da fotografia, a pintura acabará se transformando, 
assim como a própria noção de arte será colocada em questão, 
gerando um impacto profundo no conjunto das artes visuais, e, à 
medida que elas se incorporam, subvertem a visualidade da pintu-
ra. (SAGGESE, 2008). Porém, a inovação que as imagens técnicas 
trouxeram no seu início não está apenas no rompimento com a con-
figuração ou nas questões formais de construção da imagem, caso 
do imaginário erótico, dos retratos e das paisagens, mas também 
no fato da sua proliferação. Com a mercantilização, essas fantasias 
eróticas e de poder ganham nova dimensão e se tornam elemen-
tos-chave na sociedade de consumo.

2. AS HQS DE GÊNERO ERÓTICO

É possível perceber uma considerável predileção pelos nus no que 
diz respeito à imagem da mulher no decorrer da história da arte. Isso 
não está estritamente relacionado a razões estéticas e artísticas, 
mas sim ao fato de que o corpo feminino é sempre explorado como 
objeto de apreciação masculina, associado a um desejo sexual. 
Dessa forma, durante séculos, artistas homens reproduziram 
o corpo feminino como estereótipo de seu tempo, enquanto a 
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mulher, ao se manter limitada pela cultura patriarcal, acabou se 
adaptando ao discurso produzido pelos homens. (SILVEIRA, 2008).

Como afirma Oliveira (2002), os discursos referentes ao corpo fe-
minino nos quadrinhos “têm sido, há várias gerações, um lócus 
erotizado de significações; uma instância de vigilância e controle 
sobre as sexualidades masculinas e femininas.” (OLIVEIRA, 2002, 
p. 33). Ao consumir as HQs, o homem aprende e apreende formas 
e valores socialmente construídos. O corpo da mulher ali presente 
serve como manual de forma/significação a ser decodificado pelos 
olhos do homem: 

A sua virilidade está lá, sempre presente na oposição da re-
presentação do corpo masculino com o feminino. Os valores 
da força e da potência estão latentes no contraste entre as 
silhuetas dos personagens: a contextura dela é pequena e de-
licada enquanto a dele é grande e maciça. Os seios e o ventre 
dela afirmam o status fecundador do menino; a cintura, que, 
segundo Bourdieu, é o limite simbólico entre o puro e o impu-
ro, confirma sua função de senhor e guardião da sexualidade 
feminina; enfim, toda forma feminina arquitetada no papel 
projeta-se para ele. A forma feminina encerra e naturaliza a 
identidade sexual da menina em um conjunto de normas que 
se inscrevem no seu imaginário, a partir de um corpo dese-
nhado no papel. (OLIVEIRA, 2002, p. 34).  

Se nas HQs o corpo e a sexualidade da mulher foram explorados de 
forma vasta em diferentes tipos de personagens, nos quadrinhos 
de gênero erótico e nas personagens categorizadas como seduto-
ras, essa exploração atingiu um teor mais explícito. Nas HQs eró-
ticas, as histórias se apoiam justamente na sexualização do corpo 
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da mulher e é nelas onde mais encontramos a presença de perso-
nagens femininas, sendo praticamente impossível encontrar obras 
dessa categoria que não façam uma relação entre o erótico e o cor-
po feminino. Assim, as personagens classificadas como sedutoras 
são aquelas que reúnem estereótipos definidos pela sociedade pa-
triarcal como femininos: beleza, voluptuosidade e charme, além de 
capacidade e disposição para o amor e para o sexo.

Apesar de os quadrinhos eróticos fazerem sucesso na América, foi 
na Europa onde eles tiveram um grande desenvolvimento e de onde 
surgiram diversas personagens sedutoras que ficaram conhecidas 
em âmbito mundial. Um pouco depois do surgimento de Betty Boop 
nos Estados Unidos, nasceu a personagem Jane (Jane Pouca Roupa, 
no Brasil), que também protagonizava o apelo sexual em suas histó-
rias. Jane foi criada em 1932 pelo inglês Norman Pett e aparecia nua 
em grande parte de suas histórias. A personagem era loira, bastante 
sorridente, possuía um corpo de belas proporções e um ar sensual e 
ingênuo ao mesmo tempo, bem típico das pin-ups que faziam bas-
tante sucesso na época. As narrativas quase sempre eram baseadas 
em pequenos acidentes cômicos que acabavam deixando Jane sem 
roupa ou com alguma parte da vestimenta rasgada.

Com o aparecimento de personagens como Valentina, Jodelle, Bar-
barella, entre outras, na década de 1960, as mulheres também vão 
se transformar em protagonistas das suas histórias, diferindo das 
anteriores, em que eram destinadas a ser as coadjuvantes ou as 
mocinhas ingênuas da trama. Essas protagonistas, as mais cultua-
das das HQs eróticas, surgiram em uma época em que a libertação 
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sexual feminina estava se desenvolvendo, principalmente devido à 
pílula anticoncepcional. (BOFF, 2014). Esse momento de contracul-
tura foi bastante favorável para o surgimento de quadrinhos com 
personagens femininas, cuja principal característica era a desenvol-
tura sexual, ao exercerem deliberadamente sua sexualidade, prota-
gonizando cenas de um erotismo nunca antes visto nas HQs.

A primeira protagonista dos quadrinhos eróticos europeus a sur-
gir foi Barbarella, criada em 1962 pelo francês Jean Claude Forest. 
Bela, loira, de seios e nádegas grandes, cintura fina e com roupas 
sensuais que evidenciam o corpo. Outra importante personagem 
surgida em seguida foi a fotógrafa Valentina, criada pelo italiano 
Guido Crepax em 1965. De início, ela era apenas a companheira de 
um crítico de arte chamado Neutron, mas logo Valentina ganha pro-
tagonismo (SENNA, 1999). Com relação ao corpo de Valentina, o 
traço europeu de Crepax lhe conferia um corpo harmonioso, esguio 
e delicado, e cabelo preto e liso ao estilo chanel, bastante comum 
entre as europeias naquela época. 

Ao compararmos o corpo dela com o das personagens de quadri-
nhos norte-americanos, percebemos que os corpos destas são ex-
tremamente esculturais, com seios enormes, coxas e nádegas vo-
lumosas e cinturas finíssimas. Porém, embora o corpo de Valentina 
seja mais delicado e “natural”, a feminilidade nela continua sendo 
exacerbada, dessa vez “não pelo exagero siliconado das curvas 
nem pelas desproporções intencionais dos corpos, mas pelo exces-
so na demonstração da sedução e da conquista da sexualidade.” 
(DANTAS, 2006, p. 62). Outro ponto importante a ser mencionado é 
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que, em todas as ilustrações e histórias, Valentina está sempre com 
o mesmo olhar e expressão sensual, como se tivesse o intuito de 
seduzir e provocar o espectador.

Outra personagem sedutora é Jodelle, criada pelo francês Guy Peel-
laert com colaboração de Pierre Bartier. Jodelle surgiu em 1966 e, 
em suas HQs, as cores são um elemento de grande destaque. Senna 
(1999) frisa que o rosto da personagem é inspirado no da cantora 
Sylvie Vartan e que a sua principal função na história é combater os 
falsos puritanos, que se chocam com seus programas nudistas ou 
aventuras sexuais. Suas narrativas são repletas de sadomasoquis-
mo, espionagem, striptease, cotidiano e fantasia.

Outra personagem que deve ser mencionada é Druuna, desenhada 
pelo italiano Serpieri e surgida em 1985. Para Senna (1999), o suces-
so da HQ se deve tanto às cenas de sexo explícito quanto à qualida-
de do texto e da arte de Serpieri, ex-professor de anatomia artísti-
ca. A estética de Druuna é extremamente realista e possui todos os 
traços do imaginário sexual masculino: formas generosas, pernas 
grossas, seios, nádegas e quadris avantajados e uma boca carnuda. 
Sua pele é morena bronzeada e seus cabelos são lisos e compridos, 
e ela sempre aparece vestindo pouquíssima ou nenhuma roupa. 
Fica explícito nas histórias o quanto a provocante e sensual Druuna 
é apenas mais um objeto sexual nas mãos de seus inimigos.  
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Por fim, é importante trazer um dos principais nomes do erotismo 
europeu nos quadrinhos, o italiano Milo Manara. Geralmente, suas 
personagens não possuem nome, mas há algumas exceções, como 
Parva e Gullivera. Os corpos das suas personagens não possuem 
imperfeições, tampouco são figuras idealizadas e de proporções 
praticamente impossíveis, como as super-heroínas norte-america-
nas. Um outro elemento a ser destacado é que, nas HQs de Ma-
nara, a temática do sadomasoquismo é retratada constantemente. 
(BOFF, 2014). Isso gera cenas que, muitas vezes, aproximam-se da 
representação de um estupro. Em sua HQ “Clic” (MANARA, 2010), 
que conta a história de uma esposa recatada que se torna vítima 
de uma máquina de desejo criada por um cientista maluco, a te-
mática da submissão sexual feminina é repetida diversas vezes por 
meio da fantasia de controle do prazer sexual do homem sobre a 
mulher. Outro ponto negativo nas obras do italiano é que todas as 
suas personagens aparentam ter o mesmo corpo e rosto, mudando 
apenas o formato e a cor dos cabelos, não possuindo subjetividade 
e personalidade, ou seja, são mulheres-objeto.

Após o panorama dessas personagens sedutoras, podemos afirmar 
que a estética desses quadrinistas europeus era bastante elaborada 
e seus traços davam certa singularidade às obras, que continham ce-
nas excitantes em situações fantásticas ou da vida cotidiana. Toda-
via, Dantas (2006) esclarece que a sexualidade dessas mulheres pro-
tagonistas das HQs eróticas “não consegue ir além do rompimento 
de um ideal puritano claramente masculino.” (DANTAS, 2006, p. 61). 
Na verdade, ao tentar ir contra o moralismo vigente na sociedade, 
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esses autores acabavam projetando o corpo da mulher como objeto 
catalisador do desejo. Essas protagonistas nada mais eram do que a 
projeção do olhar masculino dos quadrinistas e do público de jovens 
homens que as consumiam, pois, claramente, o olho que as enqua-
dra é voyeur, e as observa enquanto estas interagem com o observa-
dor por meio de um olhar e uma expressão excitantes e sensuais. As-
sim, podemos afirmar que o cânone estético permanece e os corpos 
perfeitos das mulheres são explorados à exaustão.

3. HQS ERÓTICAS DE GIOVANNA CASOTTO

Com o crescimento da indústria pornográfica, principalmente 
a partir da década de 1950, por meio da disseminação da revista 
“Playboy”, os movimentos feministas passaram a se engajar na dis-
cussão a respeito da pornografia e a disputar a definição dos simbo-
lismos relacionados ao corpo da mulher. (MASSON, 2016). Assim, 
durante os anos 1980, o movimento feminista, que estava em sua 
segunda onda, combateu de forma enfática a indústria pornográfi-
ca por ser o cenário cultural em que se reiteram os lugares do ho-
mem e da mulher. No entanto, esse posicionamento radical gerou 
uma reação dentro do próprio feminismo e muitas militantes, como 
Betty Dodson e Annie Sprinkle, passaram a se identificar como fe-
ministas pró-sex.

No início da terceira onda do feminismo, em 1990, Sprinkle ence-
na seu “A Cervix Public Anouncement”, em que exibia o colo do 
seu próprio útero ao público, com a ajuda de um espéculo, com o 
intuito de dar uma aula sobre o sistema genital e reprodutivo da 
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mulher. Essa performance faz parte de uma série chamada “Post 
Porn Modernist”, que dá início ao movimento do pós-pornô, tam-
bém conhecido como pornografia feminista. O pós-pornô utiliza a 
linguagem pornográfica para abordar criticamente os discursos mi-
diáticos dos corpos e das sexualidades. (MASSON, 2016).

Segundo Boff (2014), as melhores condições econômicas para as 
mulheres, as agitações sociais feministas e o declínio da taxa de 
natalidade em função da contracepção foram os responsáveis pela 
potencialização da mudança dos comportamentos sexuais femi-
ninos. Essas transformações tornaram possível para as mulheres 
desassociar de maneira efetiva o sexo da reprodução, o que possi-
bilitou a ampliação das possibilidades de discursos acerca do sexo 
para as mulheres. Dessa forma, por mais que a autonomia sexual 
da mulher seja um processo lento e que de tempos em tempos en-
contra maior resistência, as temáticas acerca do sexo encontraram 
terreno privilegiado nas HQs, ainda que o número de mulheres qua-
drinistas que tratam dessa temática de forma explícita seja bem pe-
queno em comparação ao número de homens.

Entre as quadrinistas pesquisadas, Giovanna Casotto é a única que 
produz quadrinhos realmente enquadrados no gênero erótico, não 
abordando o sexo apenas como uma parte presente na sua história 
de vida, mas como elemento principal de suas narrativas. Há dois 
pontos importantes em relação à produtora. O primeiro é o fato de 
ela não produzir em coautoria, seja com homens, seja com mulhe-
res, e essa característica da sua obra possibilita uma compreensão 
do seu ponto de vista autoral. Outro fator relevante é a tradução 
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e a comercialização das HQs de Casotto em diferentes países por 
meio de um grande mercado de distribuição e consumo. Essas ca-
racterísticas tornam a sua obra mais próxima das HQs eróticas pro-
duzidas por homens do que a de outras produtoras.

Giovanna Casotto nasceu na cidade de Desio, na Itália, em 1962. Seu 
interesse por HQs eróticas se deu em 1994 durante um encontro 
de foot-fetish (fetichista por pés). Lá, ela conheceu um quadrinista 
erótico chamado Franco Saudelli, cujas obras eram publicadas na 
França e na Itália. Após esse encontro, Casotto começou a posar 
para Franco, tornando-se a protagonista da sua HQ “La Bionda”. 
Em seguida, resolve se inscrever na Scuola di Fumetto di Milano 
(Escola de Quadrinhos de Milão), onde se forma e passa a publicar 
algumas histórias curtas para revistas especializadas, como a “L´In-
trepido”, ainda em colaboração com Saudelli. 

Pouco tempo depois, a quadrinista é descoberta pela revista de cul-
tura erótica e HQs “Selen”, da editora Edizioni 3tini. Com o término 
da revista, ela passa a publicar na “Blu”, da editora Coniglio Edito-
re. A partir daí, começa a produzir suas próprias obras, que, com o 
tempo, passaram a ser publicadas em diferentes lugares do mundo. 
(FRANCO, 2015). No Brasil, algumas de suas histórias já foram lança-
das em dois álbuns, “Giovanna” e “Giovaníssima” (CASOTTO, 2010; 
2016), cada um deles contendo dez curtas HQs eróticas de roteiros 
bastante simplificados e, em cada uma dessas histórias, uma mu-
lher é a protagonista. Ressaltamos que as histórias da quadrinista 
analisadas neste artigo fazem parte desses dois álbuns.
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Os desenhos de Casotto são baseados em fotos suas nua, em 
poses sensuais ou literalmente praticando ou simulando o sexo, 
o que, para muitos, acaba sendo considerado uma forma de em-
poderamento feminino, já que ela celebraria seu corpo e sua fe-
minilidade como uma forma de poder. As cenas que ela cria são 
bastante realistas, e o erotismo presente em sua obra, por mais 
que seja explícito, carrega uma aura de glamour noir e nos remete 
às pin-ups do início do século XX. (FRANCO, 2015). O desenho dos 
corpos das suas personagens parece feito apenas com lápis, e a 
beleza de sua obra está tanto nos traços detalhados e precisos e 
no uso primoroso da luz e da sombra, quanto no contraste dado 
por cores fortes, como vermelho, amarelo, verde e azul, em al-
guns detalhes que visam ser destacados.

Alguns elementos do discurso acerca do corpo e da sexualidade da 
mulher na obra de Casotto podem ser observados já nas capas dos ál-
buns. Na capa de “Giovanna” (CASOTTO, 2010), é possível perceber a 
presença de todas as referências visuais das personagens sedutoras 
das HQs produzidas por homens. Entre elas, estão o corpo voluptuo-
so da personagem, os seios grandes e empinados, as pernas grossas, 
lábios grossos e o rosto delicado e belo, características presentes 
em uma mulher branca de descendência europeia, que parece posar 
para uma câmera, com um ar de inocência misturado com sensuali-
dade. Quase um convite para que o público, no caso de HQs eróticas, 
majoritariamente masculino, contemple a personagem como um ob-
jeto erótico a ser admirado e, até mesmo, usado.    
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Já na capa de “Giovaníssima” (CASOTTO, 2016), encontramos uma 
abundância de mulheres nuas e empilhadas, como se fossem mer-
cadorias, sem subjetividade e identidade, visto que todas pare-
cem iguais, belas e brancas, e feitas em série. É interessante trazer 
que, no prefácio da HQ, Casotto (2016) afirma que não é feminista 
e que não pensa a respeito da liberdade sexual das mulheres. Tal 
afirmação é considerada na análise das suas obras ao buscar perce-
ber como se estetizam nas HQs a sua visão, o seu posicionamento 
pessoal e o seu discurso em relação ao corpo e à sexualidade das 
mulheres. Levando em consideração os elementos analisados, será 
possível observar se a quadrinista reconfigura a corporeidade e a 
sexualidade feminina ou se seu discurso converge com o discurso 
dos quadrinistas homens trazidos anteriormente.

O primeiro ponto analisado diz respeito à objetificação sexual femi-
nina. Podemos afirmar que essa objetificação está relacionada ao 
fato de a mulher utilizar o seu corpo como meio para conseguir o 
que deseja, geralmente algo que não seja, necessariamente, o sexo. 
Ou seja, o poder da mulher estaria relacionado à sua beleza e à sua 
sedução, e o corpo feminino serviria como moeda de troca, o que 
geraria uma relação imediata entre o discurso tradicional do erotis-
mo e o foco no corpo feminino. Por sua vez, o corpo masculino não 
aparece com frequência como objeto a ser admirado e contempla-
do, e a dedicação ao seu corpo é mais rara de ser encontrada nas 
HQs de gênero erótico. Assim, como o corpo feminino acaba sendo 
mais exposto, a mulher passa a ser a figura que está diretamente 
relacionada às evidências do sexo e da sexualidade, e a sua nudez e 
a ênfase no seu corpo são elementos determinantes do erotismo.  
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Esses elementos relacionados à objetificação sexual feminina po-
dem ser encontrados em boa parte das HQs eróticas de Casotto. 
Na história intitulada “Falta técnica” (CASOTTO, 2010), a narrativa 
gira em torno de uma mulher que trai o marido com outro homem 
durante os dias e horários em que esse sai para assistir a jogos de 
futebol. Nesse quadrinho, parece que o poder da mulher está justa-
mente em seduzir e conquistar um homem para que faça sexo com 
ela exatamente na hora do jogo com o intuito de que, assim, ela 
possa castigar e se vingar do marido, isto é, o ponto forte da mulher 
são seus atributos sexuais e corpóreos. Há nesse fato também uma 
essencialização de gênero, em que o homem é o viciado em futebol 
que deixa a mulher sozinha em casa para assistir ao jogo com os 
amigos, enquanto ela utiliza seu corpo e o sexo como formas de 
demonstrar poder, ou contrapoder, em relação ao marido.           

Também na história “A doméstica” (CASOTTO, 2010), é possível 
encontrar essa objetificação, em que a beleza e a sedução femini-
na são utilizadas como fator erótico e, consequentemente, como 
forma de poder e moeda de troca. Isso se dá porque, na narrativa, 
a protagonista é uma assassina de aluguel que utiliza os seus atri-
butos físicos para seduzir as vítimas e levá-las a ter relações sexuais 
com ela para, no fim, serem executadas. Já na história “Acordo” 
(CASOTTO, 2010), como o nome já diz, a protagonista faz um acor-
do com o filho do zelador do prédio para que esse realize todos os 
reparos de sua casa em troca de sexo como forma de pagamento. 

Outro ponto em relação à objetificação da mulher pode ser citado, 
como é o caso da ênfase no corpo feminino, enquanto o masculi-
no acaba sendo deixado de lado. Ou seja, o corpo masculino não 
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aparece como objeto de desejo. Muitas vezes, também é possível 
notar uma ênfase na genitália feminina, em que o requadro da HQ é 
tomado, em grande parte, pela imagem focada desta. É importan-
te esclarecer que, na maioria das HQs de Casotto, por mais que as 
mulheres demonstrem satisfação e vontade na exposição do seu 
corpo, e por isso sejam protagonistas de suas histórias, este não 
deixa de ser considerado objeto a ser admirado, visto que o corpo 
e sua sexualidade são o que sobressaem na narrativa, uma vez que 
são repetidos e reiterados diversas vezes visualmente.

O segundo ponto analisado está relacionado ao discurso da hete-
rossexualidade, ou seja, à presença do binarismo clássico nas HQs, 
no qual o masculino e o feminino aparecem como categorias de gê-
neros construídas discursivamente e culturalmente. A partir daí, é 
possível perceber as diferenças entre homens e mulheres como ca-
tegorias sociais e históricas por meio do discurso a respeito de seus 
corpos. Dessa forma, surgem marcas essencialistas de gênero que 
ditam os padrões masculinos e femininos e criam uma identidade 
vinculada ao aspecto físico de ser mulher ou homem e a um ideal 
corpóreo. Com relação ao corpo feminino nas HQs, principalmente 
eróticas, fica evidente a presença de uma sexualização exacerbada 
e de um padrão idealizado como belo pela sociedade. Consequen-
temente, o corpo da mulher aparece sem marcas de individualidade 
e se torna objeto, esvaziado de subjetividade.

Nas HQs de Casotto (2010; 2016), assim como nas obras de Manara 
(2010) e Crepax (2013; 2014; 2015), as protagonistas não possuem 
personalidade estética, o que, muitas vezes, até dificulta o entendi-
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mento da narrativa. Provavelmente, isso ocorre porque a quadrinis-
ta, como já mencionado, usa sua própria imagem como base para 
fazer suas personagens. É possível notar nas mulheres presentes 
nas narrativas de Casotto certas marcas essencialistas de gênero, 
ligadas a estereótipos definidos pela sociedade patriarcal como 
femininos. As protagonistas são belas, voluptuosas, ostentam um 
corpo perfeito, com seios empinados, cintura fina, quadril e coxas 
grossas. Os rostos são delicados e perfeitamente simétricos e os 
cabelos aparecem sempre impecáveis, apesar de, na maioria das 
vezes, elas estarem praticando sexo com seus parceiros. Outra ca-
racterística importante é que essas mulheres estão sempre vestin-
do lingerie, biquínis, transparências e espartilhos e exalam um ar de 
sensualidade que deixa evidentes o seu charme e a sua disposição 
para o sexo. Ou seja, suas personagens reduzem a feminilidade, a 
sedução e a conquista por meio da sexualidade.   

Ainda com relação aos discursos a respeito de padrões tidos como 
femininos presentes nas HQs de Casotto, encontramos a presença 
da mulher de característica dual, erótico/angelical, constantemente 
disseminada em imagens constituintes das narrativas audiovisuais 
contemporâneas. Contudo, é importante citar que essa característi-
ca não se dá de forma explícita nas imagens, mas sim de forma vela-
da no enredo da narrativa. São exemplos a já citada “Acordo” (CA-
SOTTO, 2010), em que a mulher se faz de submissa para o marido 
ao demonstrar ser dependente dele, mas ao mesmo tempo o trai 
com o filho do zelador do prédio, para que esse lhe faça favores, e 
a história “Um trabalho sujo” (CASOTTO, 2010), em que a protago-
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nista é surpreendida por um bandido que a obriga a fazer sexo com 
ele, e ela se faz de assustada e impotente, mas ao mesmo tempo 
demonstra que está excitada com a situação.

Por fim, sobre o terceiro ponto, podemos afirmar que este tem li-
gação direta com o segundo, o discurso da heterossexualidade. Po-
rém, nesse caso, o discurso está relacionado ao fato de que o mas-
culino aparece, quase que de forma unânime, como ativo, o que 
lhe garante um lugar de poder, enquanto a figura feminina aparece 
como passiva em diferentes aspectos, entre eles o sexual e o psi-
cológico. Ocorre, então, uma estereotipação da mulher, que passa 
a ser representada como um pertence do homem, corroborando a 
retórica da submissão como elemento constituinte do feminino. Há 
também a associação de certas fraquezas aos papéis femininos de 
gênero, como a insegurança e uma dependência relativa em rela-
ção aos homens.

Todas essas características citadas são encontradas nas HQs de 
Casotto (2010; 2016). Há o papel passivo da mulher em relação ao 
sexo e a recorrência intensificada desse papel nas sequências de 
sexo anal. O mesmo pode ser apontado no que diz respeito às se-
quências em que o homem aparece ejaculando no rosto da mulher, 
conferindo ao protagonista da cena uma posição de poder. Mesmo 
quando há cenas de relação entre pessoas do mesmo sexo, elas 
ocorrem sempre entre duas mulheres, que se tocam sem naturali-
dade e que parecem apenas servir como bonecas sexuais para se-
rem observadas pelo espectador homem.   
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Outro elemento presente no terceiro ponto está ligado aos papéis 
que as mulheres exercem na sociedade. Como trazido anteriormen-
te, é bastante comum encontrar nos quadrinhos do período entre 
guerras as mulheres exercendo algum tipo de profissão destinada 
ao público feminino, como é o caso da repórter, da secretária, entre 
outras. No gênero erótico, isso também se faz presente. As profis-
sões tidas como femininas, ou seja, os ofícios destinados às mulhe-
res – e, em especial, às mulheres correspondentes a determinados 
estereótipos –, por serem consideradas inferiores em termos de 
prestígio e distinção, acabam servindo como fetiche na narrativa. 
Nas narrativas de Casotto (2010; 2016), é possível encontrar, princi-
palmente, enfermeiras e domésticas.  

Dessa forma, apesar de as protagonistas de Casotto, a princípio, 
demonstrarem ter consciência sobre seu corpo e desejo, como se 
controlassem o teor sexual da narrativa, elas acabam tendo, na ver-
dade, seus corpos e suas sexualidades explorados por um olhar ex-
terior. Após a análise, é possível afirmar que as mulheres das histó-
rias são passivas, muitas vezes submissas e sem um protagonismo 
genuíno. Suas personalidades, sexualidades, preferências e corpos 
parecem ditados por um discurso patriarcal bastante comum nas 
HQs produzidas por homens. 

Assim como ocorre desde o advento da presença da imagem femi-
nina na era da imagem reproduzida tecnicamente, há claramente 
um fetiche voyeurístico do observador, este pensado como univer-
salmente masculino. Preocupadas em serem observadas, as mulhe-
res de “Giovanna” (2010) e “Giovaníssima” (2016) não parecem à 
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vontade, pois são desenhadas como se houvesse um olhar externo 
à realidade da narrativa. Essa sensação fica ainda mais explícita na 
HQ “Numa praia solitária” (2016), em que a protagonista, em uma 
praia deserta, começa a se tocar e a se masturbar como se alguém 
estivesse observando. Nessa história, há, inclusive, uma referência 
a uma obra de Manara, “Charlie ou o diário íntimo de Sandra F.”, 
publicada em 2015, em que a personagem começa a se masturbar 
em uma praia, mas, nesse caso, o local não estava deserto. Há a 
recorrência das caras e bocas exageradas para demonstrar prazer 
e das mulheres representadas com olhar e expressão que inten-
cionam interagir e provocar o observador, elemento marcador da 
obra da quadrinista.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dessas constatações, é possível perceber que, mesmo quan-
do a protagonista da história é uma mulher, ou mesmo que seja de 
autoria de uma quadrinista, a estética e as narrativas dos quadrinhos 
eróticos conservam a representação feminina ligada ao estereótipo 
da passividade e da submissão sexuais. O termo estereótipo aqui se-
gue o sentido proposto por Hall citado por Prysthon (2016):

O primeiro ponto é – os estereótipos reduzem, essenciali-
zam, naturalizam e fixam a ‘diferença’. Em segundo lugar, 
os estereótipos implantam uma estratégia de ‘divisão’. Eles 
dividem o que é normal e aceitável daquilo que é anormal e 
inaceitável. Em seguida, eles excluem ou expelem tudo o que 
não se encaixa. [...] Então, outra característica dos estereóti-
pos é a sua prática de ‘fechamento’ e exclusão. [...] Os este-
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reótipos, em outras palavras, formam parte da manutenção 
de uma ordem social e simbólica. [...] O terceiro ponto é que 
os estereótipos tendem a ocorrer onde há grandes desigual-
dades de poder. (HALL apud PRYSTHON, 2016, p. 80).

Quando se trata dos discursos presentes nos produtos audiovisuais 
contemporâneos, como é o caso das HQs, principalmente as eróti-
cas, fica claro que, em sua maioria, elas constroem e mostram aquilo 
que se espera em relação à excitação, à sensualidade e à beleza dos 
corpos femininos, criando uma iconografia estereotipada em relação 
ao universo sexual das mulheres. Esses discursos masculinos, basea-
dos em uma sociedade patriarcal, constroem, e ao mesmo tempo re-
forçam, uma expectativa social em relação à sexualidade e ao corpo 
da mulher, que varia de acordo com o tempo e o lugar.

No panorama das personagens sedutoras, ficou claro que os qua-
drinistas europeus foram os que mais se destacaram por meio de 
uma estética bastante elaborada e traços que davam certa singula-
ridade à obra. Todavia, foi possível perceber que a sexualidade e o 
corpo dessas mulheres protagonistas das HQs eróticas não subver-
teram as outras personagens existentes ao longo da história dos 
quadrinhos. Essas protagonistas nada mais eram do que a projeção 
do olhar masculino dos quadrinistas e do público de jovens homens 
que consumiam o produto.

Já em relação às mulheres produtoras de HQs, ao destacar a úni-
ca que faz um quadrinho de conteúdo explicitamente erótico, sem 
coautoria e que está inserida no mercado das grandes editoras, a 
italiana Giovanna Casotto, foi possível perceber que sua obra es-
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tetiza o corpo e a sexualidade da mulher com traços recorrente-
mente encontrados nos quadrinhos produzidos por homens e 
direcionados a um olhar masculino. Nas suas personagens, encon-
tramos todas as referências visuais das personagens sedutoras das 
HQs produzidas e consumidas pelo público masculino. Entre elas, 
estão o corpo voluptuoso, os seios grandes e empinados, as per-
nas grossas, os lábios também grossos e o rosto delicado e belo, 
características presentes repetidamente em uma mulher branca de 
fisionomia europeia, que parece posar para uma câmera, com um 
ar de inocência misturado com sensualidade.

Podemos afirmar, então, que a presença de mulheres na produção 
de HQs eróticas significa uma abertura e uma transformação social, 
pois possibilita a existência de temáticas e reivindicações pautadas 
por coletivos e ativistas feministas em um universo majoritariamen-
te masculino. Entretanto, a simples presença feminina não garante 
a modificação da ordem discursiva hegemônica e do estereótipo 
vinculado às representações do feminino. Dessa forma, a partir da 
análise das principais HQs eróticas presentes no mercado de distri-
buição e consumo, percebemos que o discurso vigente, tanto em 
obras de quadrinistas homens, como em obras de quadrinistas mu-
lheres, ainda é o hegemônico.
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comparada. O Brasil e o Benim são duas grandes unidades de ob-
servação. A morte, fato inevitável que não poupa nenhum de nós, 
seres humanos, revela-se como uma temática muito delicada, ro-
deada de tabus, o que coloca pesquisadores e informantes em uma 
incógnita: saber se, realmente, vale a pena abordá-la. É também do 
nosso conhecimento que, desde que nascemos, paira sobre nós 
a fatalidade que se traduz pela interrupção de uma vida, curta ou 
longa. Um percurso rápido sobre as sociedades que formamos em 
todas as latitudes do mundo permite constatar a variedade de tra-
tamentos que os membros dão aos fenecidos. Ora tem-se temor ao 
morto, oferecendo-lhe os rituais necessários com a finalidade de 
agrado, ora acredita-se que a simbiose entre vivos e mortos é uma 
necessidade para a sobrevivência da sociedade.

É dentro dessa perspectiva, considerando a hierarquia, isto é, 
a posição social de determinado indivíduo que nos deixa, além 
da fase (criança, adolescente, adulto ou ancião), que o presente 
projeto se insere. Aqui, particularmente, será dada especial atenção 
a três casos paradigmáticos de morte entre os fon da República do 
Benim, casos nos quais, nesta etapa da pesquisa, serão realizados 
um levantamento e um processamento de dados obtidos a partir 
de algumas incursões realizadas em anos anteriores (entre 2011 
e 2016). Vários antecedentes permitem justificar a escolha do 
tema: incursões realizadas na Bahia e no Maranhão sobre rituais 
funerários entre casas de cultos afro-brasileiros de ascendência Jeje 
(ewe-fon), uma experiência adquirida a partir dos ritos de enterros 
de um membro importante da família do professor desta pesquisa 
e alguns videodocumentários, entre eles “Pierre Verger: o mensa-
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geiro entre dois mundos”. Após essas experiências, fazemos uma 
série de considerações sobre a pertinência de se estudar a morte a 
partir de dois casos paradigmáticos entre os fon do Benim.

Este trabalho acadêmico se constitui uma fonte ímpar de investiga-
ção de um tema ainda considerado tabu, fora do reduto das ciências 
sociais. Isso ocorre porque existe uma tendência contemporânea de 
tentar apagar e fazer desaparecer a reflexão sobre a morte, tão pre-
sente até a metade do século XIX (ARIÈS, 2003). Sendo assim, a pre-
sente reflexão sobre os procedimentos ritualísticos de morte na Áfri-
ca, praticados por adeptos do vodun, religião nacional, pertencente 
ao grupo adja-fon no Benim por um lado, e por adeptos do candom-
blé no Brasil, na Bahia e no Maranhão, constitui-se uma importante 
interface para os estudos culturais na perspectiva comparada.

Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo principal o traba-
lho técnico de selecionar, organizar, transcrever, processar e descre-
ver, bem como analisar dados bibliográficos e de campo recolhidos 
no Benim, na Bahia e no Maranhão entre 2011 e 2016. Nas linhas que 
seguem, boa parte do trabalho fará algumas considerações teóricas 
sobre o tema da morte, a concepção da morte entre os daomeanos 
e a morte entre os afro-brasileiros da Bahia e do Maranhão. Visamos, 
ainda, observar, analisar e comparar os rituais de morte realizados no 
Brasil e no Benim, buscando o resgaste histórico dos rituais fúnebres 
praticados pelos povos que habitaram o antigo reino do Daomé a 
fim de reconhecer as similitudes e os distanciamentos entre os ritos 
fúnebres praticados por brasileiros de ascendência Jeje (ewe-fon) no 
Brasil e pelo grupo adja-fon no Benim atual.
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Com isso, esta pesquisa se define como um projeto de parceria en-
tre o orientador e as alunas pesquisadoras, já que foi realizado um 
estudo de observação secundária, a partir de dados primários, reco-
lhidos pelo orientador, por meio de observação participativa. Sendo 
assim, este trabalho acadêmico seguiu uma abordagem qualitativa 
para apreensão, análise, descrição e interpretação dos fenômenos 
observados. Não pretende ser uma etnografia no estrito sentido 
do termo, mas sim uma espécie de compilação e processamento 
preliminar de dados. Assim, justifica-se por ter gerado um acervo 
que poderá ser reutilizado por pesquisadores de rituais de morte 
em comparação e por oferecer uma análise comparativa entre os 
fatos evidenciados no material acessado.

Finalmente, as interfaces encontradas, a partir da análise compara-
tiva, evidenciam congruências entre os ritos estudados, tais como 
o privilégio da ancestralidade como a referência principal para a 
operação de variação diastrática entre os mortos e a força da trans-
missão oral que trouxe até os nossos dias tradições milenares, tais 
como as prescrições e as proscrições que orientam as prestações 
daqueles que gerenciam os ritos fúnebres. Nossa análise se pau-
ta sobre o conceito de privilégio da ancestralidade, que se define 
como uma espécie de cuidado com uma autoridade falecida, como 
rei, príncipe, rainha, princesa, chefe de coletividade e ancião.

1. O SENTIDO DA MORTE NAS DIVERSAS RELIGIÕES 

Segundo Santos (2012), na maioria das religiões, a vida se consti-
tui como mistério, e a morte encontra sentido como meio de supe-
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ração da finitude humana. Logo, a consciência da transcendência 
influencia não só a maneira de lidar com a morte, mas também a 
experiência da religiosidade na vida, pois “a crença em divindades 
e numa outra vida após a morte define o núcleo da religiosidade na 
experiência do sagrado.” (CHAUÍ, 2010, p. 316).

Decorre daí que toda religião ensina a finitude e aponta o caminho 
após a morte. O historiador Ariès (2003) afirma que existe uma 
tendência contemporânea de tentar apagar e fazer desaparecer 
a reflexão sobre a morte, tão presente até metade do século XIX. 
Ele conclui que a morte se tornou vergonhosa e objeto de interdi-
ção. Maranhão (1987) afirma que, “numa sociedade como a nossa, 
completamente dirigida para a produtividade e o progresso, não se 
pensa na morte e fala-se dela o menos possível. Os novos costumes 
exigem que a morte seja objeto ausente das conversas educadas.” 
(MARANHÃO, 1987 apud SANTOS, 2012, p. 15).

Por sua vez, Bandeira (2010) e Prandi (2000) afirmam que diferen-
tes culturas têm diferentes concepções de tempo, vida e morte. Os 
povos de cultura mítica têm a noção do tempo circular, já os adep-
tos das religiões afro-brasileiras têm uma noção de tempo associa-
da à noção da vida e da morte. Nas culturas africanas, a morte não 
é o fim em si, mas uma passagem que possibilita o reencontro do 
falecido com os seus ancestrais, bem como o seu retorno, reencar-
nando-se em um novo membro da própria família. Nesse sentido, 
Santos (2008) afirma: “Todo renascimento está relacionado com 
os ancestrais. A restituição de matéria simbólica e o renascimento 
[...] é que mantêm a relação e a harmonia entre os dois planos da 
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existência. Os ancestrais são a garantia da continuidade, da evo-
lução, da prosperidade.” (SANTOS, 2008, p. 108). Sobretudo, nos 
sistemas religiosos, percebe-se que o povo de santo se manteve 
fiel às suas crenças, aos seus mitos genéticos e aos grupos. (COSTA 
apud OLIVEIRA et al., 2011).

A partir daí, é apontado um marco para entendermos o conceito 
de comunidade entre os fon, grupo etnolinguístico majoritário no 
Benim, descendente dos daomeanos, e sua reverberação sobre os 
ritos funerários praticados na atualidade, no Benim e no Brasil, pe-
los afrodescendentes Jeje, adeptos do candomblé.  

2. O SENTIDO DA MORTE PARA OS DAOMEANOS

Savary (1976, tradução nossa) nos oferece informações sobre o anti-
go reino daomeano. Ele aponta que o povo fo ou fon se constitui uma 
das principais “etnias” do reino daomeano, sendo de origem ewe e 
parente dos grupos aja (ou adja), aizó e maxi. De acordo com Parés 
(2007), entre 1645 e 1685, o rei Hwegbajá dominou o território dao-
meano e estabeleceu o culto da realeza (vodun reais), sendo estrutu-
rado a partir de sacrifícios humanos dos antepassados do monarca.

No que diz respeito à hierarquia dos vodun, Le Hérissé, citado por-
Savary (1976), afirma que os vodun representam toda manifestação 
de força que foge às definições humanas, e toda força sobrenatural 
mediada é um vodun. Por sua vez, os voduns são divididos em vo-
duns públicos ou do país (os Tovodun) e os voduns de linhagens ou 
ancestrais (os Xenuvodun). 
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Com isso, hierarquicamente, temos: 1. O vodun místico da tribo; 2. 
Os Tovodun oriundos dos reis e, finalmente, os ancestrais comuns. 
Savary (1976) também cita Herskovits “Cada daomeano é convo-
cado a tornar-se um vodun, juntando-se aos seus ancestrais e tra-
balhando para o bem da sua família”. (HERSKOVITS apud SAVARY, 
1976, p. 143, tradução nossa). 

3. JEJE – VODUN – CANDOMBLÉ

As palavras jeje e vodun aqui serão focadas historicamente. A pri-
meira é de cunho principalmente étnico, a segunda, de cunho re-
ligioso. Quando se fala em etnia, não se deve restringi-la a alguns 
elementos culturais compartilhados por um dito grupo, pois, para 
existir grupo étnico, é preciso que haja uma similaridade ou co-
munidade de cultura, ou seja, um conjunto sistemático de regras 
dirigindo os contatos interétnicos. (BARTH, 1997). Nesse sentido, 
percebe-se que, nos séculos XVIII e XIX, houve um movimento de 
construção estratégica da identidade Jeje na Bahia, chegando a de-
finir os Jeje como povos litorâneos da área vodun, especificamente 
da região de Porto Novo, e, no Benim, como o grupo africano nu-
mericamente majoritário. (PARÉS, 2007).

Vale ressaltar que a nação Jeje compreende as culturas de diversos 
povos, tais quais os Fon, Ewe, Adja, Mina, Popo e Gan. Esses povos 
tinham e têm em comum sua forma de religião: o culto ao vodun, 
conforme nos aponta Parés (2007): “Como já vimos esses Jejes se-
riam os povos litorâneos da área vodun, especialmente aqueles lo-
calizados na região de Porto Novo.” (PARÉS, 2007, p. 81).
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Sogbossi (2004), nesse viés, acrescenta que esses povos habitavam 
o antigo reino do Daomé, situado onde hoje é o Benim, mantendo 
proximidades com a Nigéria, onde se situam os povos yorubás, que 
mantêm em suas regiões fronteiriças uma mescla de seus cultos, 
fazendo com que os Jejes adotassem alguns orixás em seu panteão 
(vodun nagôs como Oyá, Òsún e Yemanjá).

Esses africanos escravizados, com seus rituais sagrados, influen-
ciaram a religiosidade afro-brasileira. Castro (1981) sustenta que a 
influência dos Jejes para o candomblé brasileiro é percebida nos no-
mes de altar ou santuário (peji); no quarto dos iniciados (runcó ou 
runco); no assentamento (assen); na maceração de folhas (amasi); 
nos tambores (rum, rumpi e runle ou lé); na vareta percussiva (agui-
davi); no idiofone sagrado (gã); no espírito guardião (adjunto); na 
obrigação que confere o status de senioridade a um iniciado (decá); 
todos esses de origem gbe.

4. O RITUAL DE MORTE: UM SISTEMA HIERARQUIZADO NO DAOMÉ

Na maioria das religiões tradicionais africanas, e também nas socie-
dades tradicionais, o culto aos ancestrais era comum. Acreditava-
-se, e ainda se acredita (grifo nosso), que, após a morte, o falecido 
passava a viver em outro mundo, e continuava fazendo parte do 
clã, sob a forma divinizada. Assim, eram prestados aos ancestrais 
cultos e oferendas em troca de proteção. Eles podiam entrar em 
contato com os vivos por meio de sacerdotes especializados, que 
entram em transe e incorporavam o espírito de deuses e antepas-
sados. (PIERUCCI, 2000).
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O rito viabiliza a interação entre os humanos e as entidades espiri-
tuais do mundo “invisível”. Assim, nas sociedades africanas, as ati-
vidades religiosas foram se institucionalizando para fins recorren-
tes. Dessa forma, a instituição do culto aos vodun tem elementos 
que justificam a sua perpetuação, tais como as oferendas às divin-
dades, os processos de iniciação dos devotos, como também a prá-
tica da adivinhação. A consulta oracular foi e continua sendo uma 
das práticas centrais na religião vodun, sendo usada para predizer, 
diagnosticar e prescrever estratégias para a solução de conflitos.

Esses ritos, que em seu conjunto formam o ritual, são realizados 
dentro de um lugar e tempo determinados com o objetivo de rea-
lizar e atualizar concretamente as diretrizes formais prescritas do 
ritual. (ARSENAULT, 1999, tradução nossa).E, conforme apontou 
Bourdieu citado por Sogbossi (2004), “os ritos são atos institucio-
nais e a performance, uma ação situada num tempo e espaço par-
ticulares, cujo objetivo é realizar e atualizar concretamente as dire-
tivas de um processo ritual.” (BOURDIEU apud SOGBOSSI, 2004, p. 
227). Assim, no antigo reino do Daomé, os reis fons estabeleceram, 
desde o início do século XVIII, um sistema religioso hierarquizado. 
“O estabelecimento de ‘um panteão oficial’ em Abomey foi acom-
panhado pela elaboração de vínculos conceituais e rituais entre as 
suas partes constituintes, isto é, as divindades ‘públicas’ ou ‘divin-
dades’ do reino”. (PARÉS, 2007, p. 274).

Nesse sentido, Savary (1976, tradução nossa) nos oferece um esbo-
ço do ritual fúnebre no antigo Daomé. Segundo o autor, a prática 
do culto aos ancestrais era uma tradição solidificada, pois a mor-
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te não se constitui, para a maioria dos africanos, como uma cessa-
ção da vida, mas sim uma mutação evolutiva. Logo, na concepção 
daomeana, existe uma constante comunicação entre o mundo dos 
mortos e o dos vivos, sendo que os primeiros têm a possibilidade de 
intervir no mundo dos últimos, desde que sejam realizados, devida-
mente, os ritos necessários.

Em um resgate histórico, Savary (1976) afirma que os reis daomea-
nos, após morrerem, juntavam-se ao grupo dos Tovodun. Para tal, 
era exigido do novo rei o cumprimento de ritos necessários para 
ascender o rei antecessor à posição de ancestral divino. Esses ritos 
faziam parte do ritual dos “grandes costumes”, em oposição aos 
“costumes anuais”. Nos seus primórdios, eles exigiam sacrifício hu-
mano de prisioneiros capturados em guerras. Outra função desse 
ritual fúnebre era afastar forças nefastas. Atualmente, na cidade 
de Kétou, afastar forças nefastas é deixar a cidade no escuro no 
primeiro dia das cerimônias de despedida do povo com o rei; foi o 
que aconteceu com o rei da cidade que faleceu em janeiro de 2018. 
As cerimônias continuam até a ascensão do novo rei, prevista para 
o mês de abril de 2018. A seguir, temos a descrição do esquema 
ritualístico fúnebre do antigo reino do Daomé.

5. ESQUEMA DOS RITUAIS REAIS: CASO DE PRIVILÉGIO  

DA ANCESTRALIDADE

O ritual se inicia com uma reunião preliminar, na qual os príncipes 
se juntam para dividir as despesas. A primeira fase do ritual fune-
rário real ocorria dentro dos templos, com sacrifícios de animais e 
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aspersão de água sobre os altares. A segunda ocorria em público, 
no palácio real, no pátio, onde bem próximo era construído um as-
sentamento ao último rei falecido, ou seja, uma construção a 30cm 
abaixo do solo, onde se colocavam os assen reais.

Em seguida, eram realizados o sacrifício de animais para aspergir 
sobre os altares, a chegada dos tambores para a saudação ao assen 
e a encenação dos voduns reais. Nesse momento, acontecia a en-
carnação dos reis por princesas vestidas de branco. Esses voduns 
vinham dançando, segurando uma “récade”, instrumento parecido 
com uma foice, e eram acompanhados por servas, que lhes abriga-
vam sob guarda-chuvas, sendo muito aclamados pelos assistentes. 
Somente os iniciados encarnavam os reis.

Essas cerimônias, geralmente, eram anuais, mas podiam, também, 
ser associadas aos ritos de colheitas, tal como ocorria no dia do Ka-
tatô, onde eram oferecidas as primícias da colheita do inhame ao 
rei Gezo, quando ocorria uma procissão até o mercado. Lá, ocor-
riam um sacrifício diante do palácio e uma dança feita por um dos 
sacerdotes. O objetivo desse rito era o de afastar os males que po-
deriam vir associados à cultura do inhame.

Enfim, Savary (1976) sustenta que o culto aos ancestrais da família 
real sobrepujava o dos ancestrais comuns, pois, para os daomea-
nos, os mortos conservam o status adquirido em vida. Assim, um rei 
permanece rei, mesmo depois de morte, ainda que todos os mortos 
se tornem voduns.



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

169

6. ESQUEMA DOS RITUAIS NÃO REAIS: UMA MISTURA DE PRIVILÉGIO 

E NÃO PRIVILÉGIO

Os sepultamentos no Daomé eram longos e dispendiosos. Exigiam 
sacrifício, como a presença de todos os membros da coletividade fa-
miliar, dinheiro, músicos e parentes. Enfim, era uma ocasião para a 
demonstração de generosidade, para honrar o falecido e ratificar a 
posição social e econômica dos participantes. É importante pontuar 
que os corpos não eram enterrados, mas enrolados em esteiras.

O ritual fúnebre de pessoas não reais seguia alguns passos, as três 
fases do funeral: o enterro provisório, o enterro oficial e o lacre do 
túmulo. O enterro provisório era o anúncio de um falecimento e era 
sempre acompanhado de gritos e gemidos. Todos os membros pre-
cisavam seguir regras pré-estabelecidas, a saber: não se lavar, não 
se barbear, não comer carne e não ter relações sexuais. Ocorria a 
lavagem do corpo e, depois disso, retiravam-se as unhas e o cabelo 
do falecido. O túmulo tradicional era cavado, indo, além do morto, 
um frango, uma garrafa de álcool e dinheiro.

O enterro oficial ocorria entre 15 dias e três meses, segundo a pos-
siblidade do agrupamento de toda a coletividade familiar. Nessa 
fase, eram oferecidos dons, tecidos e dinheiro aos mortos. Só os 
filhos primogênitos tinham o direito de tocar no corpo sem ter de 
oferecer dons. Em seguida, os parentes mais próximos iam ao mer-
cado e retornavam com um cesto contendo frangos, bebidas, sabo-
nete, uma esponja e um pouco de dinheiro. O passo seguinte era o 
de desfazer uma procissão em torno da concessão, significando a 
última passagem do morto. Nessa fase, havia músicos para distra-
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ção dos presentes, a orquestra de zenli, que são tambores sobre 
potes. À noite, a família se reunia para chorar o morto, lembrar as 
circunstâncias da perda e a crueldade da morte.

O lacre do túmulo, última parte da cerimônia, consistia no fecha-
mento do túmulo e no enterro. No funeral, todos os parentes pró-
ximos raspavam a cabeça. Cantava-se para homenagear o morto. 
Esses atos correspondiam aos ritos de separação, purificação e con-
sagração e eram direcionados àqueles que têm morte natural. Esse 
tipo de morte se opõe à morte provocada, por ser esta o resultado 
de acusações de feitiçaria ou bruxaria contra alguém da família.

Quando a causa da morte não era natural, ou seja, provocada, os 
ritos do ritual fúnebre eram mais complexos. Eram feitas várias re-
uniões para “esclarecer o fato” e tomar as disposições necessárias 
para o cumprimento dos ritos. No caso de uma morte ocasionada 
por vingança do vodu, por exemplo, exigiam-se ritos de purificação.

7. METODOLOGIA

Este trabalho se caracteriza como um estudo comparativo dentro 
da perspectiva dos estudos culturais. Ele seguiu uma abordagem 
qualitativa por buscar aprender fenômenos, analisar e descrever 
o resultado das análises. Buscamos, a partir desta pesquisa, uma 
interface entre a história e os dados etnográficos recolhidos, aos 
quais tivemos acesso.

Quanto ao procedimento metodológico, esta pesquisa se caracte-
riza como um trabalho técnico de processamento de dados visuais, 
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a saber, uma documentação contendo fotos. Os seguintes proce-
dimentos metodológicos foram tomados: inicialmente, o material 
documental foi selecionado, transcrito, catalogado, descrito e, por 
fim, armazenado em HD externo. 

Essa investida técnica prosseguiu em consonância com a busca de 
fundamentação teórica para nortear nossa ação. Com isso, propo-
mo-nos a buscar estudos científicos voltados para a historiografia 
dos rituais fúnebres praticados no antigo reino do Daomé e etno-
grafias disponibilizadas com o simbolismo mítico que lhe são ine-
rentes, uma vez que, como nos aponta Bastide (2001), o mito é um 
modelo que necessita ser reproduzido a fim de que o mundo não 
acabe do nada.

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Bandeira (2010), as religiões afro-brasileiras, o chamado 
povo de santo Ketu, Angola, Efon, Jeje, Nagô-Vodun, Congo, Cabo-
clo, entre outros, partilham de visões de mundo marcadas pela vida 
e pela morte. Nesse viés, Sogbossi (2015) sustenta que o ritual de 
morte axexê, que ocorre entre a família Ketu na Bahia, encontra 
correlações com o ritual zenli, da família Jeje, que é o tambor fúne-
bre, em que a família chora o morto. Nessa perspectiva, a morte é 
concebida como uma passagem que é marcada por ritos comple-
xos de dois tipos: aqueles que concernem aos funerais, ou seja, a 
manipulação do corpo, e a manipulação de objetos símbolos ou es-
pirituais. (SOUZA apud PRANDI, 2000).
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Segundo Prandi (2000), na cerimônia fúnebre conhecida como 
axexê, ocorre a manipulação de objetos símbolos espirituais em 
três momentos: quando se desfaz o assentamento do ori (a cabe-
ça); quando se desfazem os vínculos com o orixá pessoal, recebido 
no rito de iniciação, ocorre também a quebra de vínculos com toda 
a comunidade do terreiro, a saber, os ascendentes (mãe e pai de 
santo), os descendentes (filhos de santo) e os parentes de santo 
colaterais; quando se despacha o egum (espírito do morto, sua me-
mória) para que ele deixe o aiê e vá para o orum.

Nesse sentido, Rouget (1994, tradução nossa) afirma que, no conti-
nente africano, é comum a existência de rituais de morte com a ca-
racterística de reunir e destruir objetos relacionados aos falecidos, 
bem como os objetos utilizados no ritual. Segundo o autor, algumas 
etnias chegam a construir uma estrutura simbólica temporária para 
depois destruí-la, e as formas dessa destruição são variadas, de acor-
do com as práticas de cada etnia; os objetos podem ser queimados 
ou quebrados. No mais, o antropólogo e padre católico beninense 
Barthélémy Adoukonou (1979) relata que, no Benim, primeiramente, 
são usadas toras de madeiras talhadas para representar os mortos 
e, posteriormente, cabanas são construídas, com ramos de palmas, 
para receberem essas toras. No fim, tudo é destruído.

Em comum, os procedimentos de destruição dos objetos no Benim 
e no Brasil têm um único objetivo: desligar o falecido do mundo dos 
vivos e integrá-lo ao mundo dos mortos. Faz-se necessário também 
apontar o simbolismo inerente ao rito de destruição dos objetos. 
Estes representam o próprio morto, enfim, a inutilidade dos obje-
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tos e o anúncio de que o morto não pertence mais ao mundo dos vi-
vos. (SOGBOSSI, 2004). Além da destruição dos objetos, existe, ain-
da, o fenômeno da manipulação do corpo. Nesse sentido, Sogbossi 
(2011) aponta que podemos encontrar referência a essa evidência 
nos estudos de Verger (1972), Santos (1997), Aquino (1998) e Prandi 
(2000). Nesse rito, o corpo é manipulado, pela oficiante, para a reti-
rada da cabeça, a marca simbólica do protetor, que foi incisada no 
alto do crânio no momento da iniciação ou feitura. 

A importância dada à cabeça nas religiões afro-brasileiras e afro-a-
mericanas é justificada por ser a cabeça a parte individualizadora 
por excelência do corpo. Entre outros teóricos, em Prandi (2000), 
encontramos a informação sobre a retirada do cabelo na região 
incisada e sobre a lavagem do crânio com amassi (preparado de 
folhas). Ele afirma ainda que o início da organização do axexê ocor-
re após o enterro, há variação de terreiro para terreiro e de nação 
para nação e a honraria está relacionada diretamente às posses do 
falecido. Nessa fase do ritual, há a presença de música, canto e dan-
ça, de transes, de sacrifício e oferendas variadas ao egum e aos ori-
xás ligados ritualmente ao morto, sendo que Legba (denominação 
daomeana), conhecido como Exu, nos terreiros afro-brasileiros, é o 
primeiro a ser propiciado.

No que diz respeito às correlações existentes entre diferentes ce-
rimônias fúnebres, praticadas no Brasil pelos adeptos das religiões 
afro-brasileiras, o antropólogo Sogbossi (2011) nos oferece fontes 
documentais, nas quais se percebe claramente a interface existen-
te entre os rituais jeje, axexê (Bahia) e sinhum (Maranhão). Esses 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

174

três rituais correspondem ao mesmo evento, uma cerimônia fune-
rária, tendo semelhanças marcantes na prestação ritual.

O termo prestação ritual foi pensado por Arsenault (1999) e diz res-
peito às ações situadas em um tempo e lugar particulares com o 
objetivo de realizar e atualizar concretamente as diretrizes de um 
processo ritual. O conceito de prestação ritual surge para se opor 
ao termo procedimento ritual, pois o primeiro não obedece às re-
gras rígidas e cumpre o processo ritual, podendo apresentar ele-
mentos originais e até mesmo inovadores. (ARSENAULT, 1999, p. 
6-7, tradução nossa).

Quanto às prestações rituais fúnebres na Bahia, Sogbossi (2011), 
havendo estado em casas de santo em Salvador para participar de 
cerimônias com ritos consagrados à falecida mãe de santo Nicinha 
e ao escritor Jorge Amado, falecido em 2001, apresenta importante 
fonte documental dos ritos lá ocorridos. É importante dizer que, 
apesar de o Ilê Iyá Nassô ser o terreiro mais antigo da Bahia, o can-
domblé do Bogum, ou Zôogodô Bogum Malê Rundô, já foi citado 
como o terreiro mais antigo do Jeje, com mais de três séculos, se-
gundo alguns relatam. Contudo, conforme pesquisa realizada pelo 
CEAO, em 1971, a finada Valentina Maria dos Anjos afirmou que o 
terreiro, sendo fundado por africanos, teria por volta de cem anos, 
ou seja, com início na primeira metade do século XIX. Assim, a área 
do Bogum se tornou uma área estratégica.

Assim, o Bogum, considerado o terreiro matriz de todos os outros 
terreiros Jeje na Bahia, guardou um luto de sete anos até o momen-
to de reinício de suas atividades. Só após esse período foi realiza-
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da a última etapa da prescrição funerária da mãe de santo Nicinha. 
Dessa forma, os ritos fúnebres ocorreram em três momentos: nos 
primeiros dias do falecimento, seis meses após o falecimento e, no 
terceiro momento, com o ritual do zenli, sete anos após o faleci-
mento. Na ocasião, Sogbossi (2011) presenciou e documentou o úl-
timo ciclo ritual do zenli, iniciado há seis anos. Ele reporta que, na 
ocasião dada, a oficiante cerimonial pôs o pó cinza em seis partes 
do corpo dos participantes, não em cinco, diferentemente do que 
acontece no dia anterior no mesmo terreiro. 

Esse fenômeno de prestação de ritual diferenciada é identificado 
com o que Turner (1977) chama de variantes de temas antigos. E, 
apesar de tudo ser feito seguindo uma tradição, esta permite, e até 
exige, constante adaptação às circunstâncias contextuais do mo-
mento. Portanto, não existe uma liturgia Jeje homogênea e estáti-
ca. (PARÉS, 2007). Assim, apesar de a identidade dos terreiros Jeje 
repousar nas suas atividades com os voduns, estas podem apresen-
tar uma grande diversidade de modos de expressões; na língua; no 
canto; nos ritmos do tambor; nas danças; no vestuário; nas oferen-
das (sacrifícios, alimentos, folhas, etc.), capazes de distingui-la dos 
outros terreiros.

Arsenault (1999) afirma que é impossível oferecer uma definição 
heurística de ritual. Alguns o definem como sistema operatório, 
“[...] um sistema codificado de práticas, de saberes e de objetos de 
um domínio da via social, podendo estar associado ou ao sagrado 
quanto ao ‘extraordinário’, ou ao ‘religioso’, ou a todos os citados, 
segundo os contextos.” (ARSENAULT, 1999, p. 6, tradução nossa). 
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Ao se observar esse sistema operatório, regido por prestações 
ritualísticas, Sogbossi (2004; 2011), quando esteve no templo de 
Agbasa de Yemanjá, do sacerdote Jorge, adepto do Xangô, obser-
vou que ocorreu a destruição de elementos dentro de uma cuia, da 
comida preferida do defunto e dos seus pertences e, em seguida, 
aconteceu o despacho em um local que se situa entre o encontro 
de um rio Anil com o mar, diferente do que ocorreu em Salvador, na 
casa da mãe Stella, na cerimônia do Axé Opô Afonjá, onde o despa-
cho foi conduzido de carro. (SOGBOSSI, 2011). 

A partir daí, somos conduzidos à observação desse fenômeno no 
seu contexto de origem, ou seja, no Benim. Lá, nas cerimônias fú-
nebres, no dia do enterro, toca-se o zenli, que é o tambor do choro. 
Nesse momento, a biografia do falecido é cantada, tendo as suas 
virtudes exaltadas. Ressalta-se, ainda, que, no Benim, o zenli tem 
caráter cultural, profano, e no Brasil, constitui-se em honrarias aos 
ancestrais de todas as nações e aos caboclos, podendo haver a in-
terferência dos Eguns. (SOGBOSSI, 2011).

Diante disso, podemos pontuar cinco características análogas evi-
denciadas nas prestações de serviço nos ritos funerários, ocorridos 
entre a família adja-fon no Benim e entre os afro-brasileiros de as-
cendência Jeje (ewe-fon) na Bahia e no Maranhão, nos templos de 
candomblé Axé Opô Afonja, em Salvador, e Agbasa de Yemanjá, em 
São Luís. (SOGBOSSI, 2011). As interfaces observadas nas prescri-
ções ritualísticas fúnebres dos grupos estudados foram:

1. Definem-se como conceito operatório de práticas, saberes e 
objetos de um domínio social;
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2. São passíveis de variações e recebem contribuições da socie-
dade secreta dos Eguns no Benim;

3. Precisam de um quadro de referência cultural fixo para o 
cumprimento do processo; essas referências foram comparti-
lhadas por transmissão oral;

4. Correspondem a um programa de gestão dos indivíduos (ofi-
ciantes formais e participantes), dos objetos, do tempo e do 
espaço durante a prestação do ritual; 

5. Ocorre o manuseio do corpo e de objetos, em que acontecem 
a dessacralização, ou seja, a liberação do corpo do morto do 
seu protetor, e a destruição operatória, ou seja, o rompimento 
com os vínculos sagrados e com os vínculos humanos.

A destruição operatória tem por objetivo redobrar simbolicamen-
te o efeito do morto, comprovar a separação para com o mundo 
dos vivos e, dessa forma, conjurar toda contaminação ou intrusão. 
(THOMAS, 1982). Nos grupos estudados, é possível perceber que a 
morte é concebida como uma passagem, um acontecimento que 
exige cumprimento de ritos complexos, e o enterro é entendido 
como uma série de regras a serem cumpridas para que o morto 
cumpra seu papel de proteger os vivos. Do contrário, não satisfeito, 
ele se constitui uma ameaça para ela, podendo levar outras almas 
com ele. Entretanto, o ponto marcante de interface, analisado nes-
ta pesquisa,é a importância atribuídaao “privilégio da ancestralida-
de”e à operacionalização da variação diastrática entreos mortos. 
Por conseguinte, as honrarias fúnebres são direcionadas segundo 
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a importância social do falecido. Além disso, por meio do material 
documental, a saber, fotos disponibilizadas, percebemos a interfa-
ce de ritos fúnebres, listados a seguir:

1. O zenli ou zen-lin, caracterizado por Reis (1988) como um ins-
trumento que produz um som a partir da batida de um abano 
de couro ou palha na boca de uma jarra; 2. A destruição dos 
objetos sagrados do falecido; 3. O oferecimento de moedas; 4. 
A purificação de todos os participantes por meio de ervas ma-
ceradas (amassin); 5. O sacrifício de animais; 6. A oferenda ofe-
recida pelos primogênitos homem e mulher; 7. O deslocamen-
to dos mais próximos, em momento determinado, do espaço 
público para o espaço privado; 8. O momento da comida, no 
qual se inclui o sacrifício de um animal; 9. A importância de um 
enterro decente, “a boa morte”.

Em meio aos ritos fúnebres similares encontrados e citados ante-
riormente, o rito do zenli nos chamou a atenção. Ele é o terceiro e 
o último momento de um ritual funerário, o “choro ritual”, em que, 
geralmente, os descendentes do falecido fingem gemer, e todo 
mundo flexiona os joelhos, colocando as mãos sobre suas cabeças. 
Em sequência, solicita-se que se jogue dinheiro no chão, enquanto 
um grupo de tocadores contratados entoa canções exaltando as 
boas ações do falecido, que não necessariamente procedem com 
a realidade. Convida-se então à dança, e as ofertas de dinheiro 
continuam. Depois, começa a oferenda dos primogênitos homem 
e mulher. Após esse rito, chega o momento de todos comerem e 
beberem.  (SOGBOSSI, 2004; 2015).
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Com isso, é possível ressaltar uma interface religiosa evidenciada 
na prática de ritos fúnebres, tendo como ponto de confluência a 
veneração aos ancestrais para que continuem a intervir em bene-
fício dos vivos. São os ditos voduns, compreendidos pela cosmo-
gonia, que se volta ao entendimento da movimentação mitológica 
que rege o universo do panteão, sua genealogia e hierarquia. Nesse 
sentido, pensar que os mortos podem surgir e participar de cerimô-
nias e procissões é, no mínimo, espantoso para quem não se situa 
no mesmo diapasão da mística africana. (SOGBOSSI, 2016).

Além da busca pelas similitudes, esta pesquisa buscou, também, os 
distanciamentos previstos por Bourdieu, condicionados aos tem-
pos e aos espaços dados. (BOURDIEU apud SOGBOSSI, 2015). Nes-
se sentido, enquanto no Benim o zenli é cantado no dia do enterro, 
na Casa das Minas de São Luís do Maranhão, ele não é cantado de 
corpo presente. Outras diferenças também são ainda apontadas: 
no Benim, o zenli é um rito apenas com um sentido profano, por 
isso nem sempre conta com a presença de vodun.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho, dentro da perspectiva dos estudos culturais, cons-
titui-se uma fonte importante de investigação de um tema que é 
considerado um tabu, fora do reduto sociológico. Sendo assim, a 
presente reflexão sobre os mecanismos rituais de morte nas na-
ções estudadas se configura uma importante contribuição para os 
estudos culturais na perspectiva comparada por apontar interfa-
ces, considerando-se as particularidades contextuais. (BOURDIEU 
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apud SOGBOSSI, 2015). Assim, o acervo gerado, após a exploração 
do material documental, convida toda comunidade acadêmica para 
a quebra de ideias maniqueístas preconcebidas sobre os fenôme-
nos religiosos associados aos seguidores do vodun.

No mais, esta pesquisa, de caráter documental sociorreligioso, 
apresenta uma relevante contribuição histórico-etnográfica, resul-
tante do trabalho em campo realizado pela maioria dos cientistas 
sociais aqui referenciados. O produto desta pesquisa poderá ser 
reutilizado por estudiosos dos rituais funerários, realizados tanto 
no Benim, como no Brasil, e até mesmo em outros países das Amé-
ricas, tais como Cuba e Haiti. Por fim, esta pesquisa justifica, ainda, 
a sua relevância por proporcionar às populações que contribuíram 
para a sua realização um retorno documentado.

Sem dúvida, o trabalho etnográfico, realizado tanto no Benim, 
quanto no Brasil, na Bahia e no Maranhão, impõe uma ruptura com 
estigmas religiosos e nos faz respeitar as múltiplas manifestações 
religiosas ligadas ao vodun, representadas na veneração aos ances-
trais e na necessidade de preservação de seus ritos fúnebres.

Esse processo foi intermediado pela consciência da necessidade do 
estudo significativo do simbolismo mítico inerente aos fenômenos 
religiosos estudados, que proporciona um afastamento de ideias 
maniqueístas. Assim, este trabalho científico, além de atingir o seu 
objetivo tecnológico, também contribui para o alcance de um dos 
objetivos propostos, a saber, levar o aluno pesquisador a familia-
rizar-se com a temática da morte, considerada um tabu, além de 
fazê-lo perceber o fenômeno morte em diversas sociedades e com-
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preender a complexidade das atitudes e dos sentidos que envol-
vem esse tema.

Por fim, as interfaces encontradas, a partir da análise comparativa 
proposta, evidenciam congruências entre os ritos estudados, tais 
como o privilégio da ancestralidade como a referência principal 
para a operação de variação diastrática entre os mortos e a força da 
transmissão oral que trouxe até os nossos dias tradições milenares, 
como as prescrições e as proscrições que orientam as prestações 
daqueles que gerenciam os ritos fúnebres.
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DISTRIBUINDO A PESSOA: 
AGÊNCIA E MATERIALIDADE EM UMA 
COSMOLOGIA AMAZÔNICA32

Ugo Maia Andrade33

INTRODUÇÃO

Este capítulo é fruto de releituras consecutivas de ma-
terial etnográfico que venho produzindo, por meio de 
etapas distintas de trabalho de campo, desde o ano de 
2004, inicialmente realizado a fim de gerar lastro para 
minha tese de doutorado (ANDRADE, 2007). Retornei 

32 Artigo baseado em comunicação apresentada no grupo de tra-
balho “Simetria, agência e etnografia: experiências de pesquisas 
sobre relações entre humanos e não humanos”, parte da pro-
gramação da XI Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM), 
realizada em Montevidéu em dezembro de 2015. Beneficiei-me 
dos comentários feitos na ocasião pelo coordenador do GT, Jean 
Segata, ao texto apresentado, motivo pelo qual expresso aqui o 
meu agradecimento e, simultaneamente, isento o coordenador 
das falhas contidas neste artigo.

33 Professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe.
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à região do rio Uaçá e baixo rio Oiapoque, no norte do estado do 
Amapá, meia dúzia de vezes após a conclusão dessa fase, sendo 
as últimas idas por ocasião do projeto de pesquisa “Cosmologia e 
história na região do baixo Oiapoque e rio Uaçá”, coordenado por 
mim, financiado pelo CNPq e composto por uma equipe formada 
por pesquisadores da Universidade de São Paulo e alunos PIBIC da 
Universidade Federal de Sergipe. A região em tela fica no interflúvio 
Oiapoque-Cassiporé, na fronteira Brasil-Guiana Francesa, onde ha-
bitam os índios Galibi-Marworno, Karipuna, Palikur e Galibi-Kali’na. 
O que será apresentado a seguir concerne ao xamanismo dos dois 
primeiros, que habitam a terra indígena Uaçá, não obstante serem 
os Palikur, evangelizados desde os anos de 1960, e, por conta disso, 
afastados de ritos não cristãos, uma das principais fontes para o 
xamanismo regional, condensado nas práticas e nos conhecimen-
tos associados ao complexo do turé.

O ponto principal do artigo é a demonstração etnográfica do con-
tinuum humano-animal-artefatos vigente na cosmologia regional e 
baseado em uma noção de pessoa que transcende tanto os termos, 
quanto as antíteses que os delineiam, a exemplo de sujeito/obje-
to, razão/sensibilidade, consciência/instinto e cultura/natureza. Tais 
antíteses devem ser vistas como funcionais apenas em registros es-
pecíficos, com consequências também específicas, sobretudo, no 
que concerne às relações com alteridades não humanas inscritas no 
domínio geral que denominamos “natureza”.
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Figura 1 – Localização da terra indígena Uaçá  
(adaptado de www.institutoiepe.org.br)

http://www.institutoiepe.org.br
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Para os índios Galibi-Marworno, os artefatos rituais do turé são gen-
te. Bancos zoomorfos, mastros e turés, ou karamatá (clarinetes que 
emprestam o nome ao rito), são pessoas invisíveis do Outro Mun-
do. Sendo Karuãna o nome local para “a forma geral do sujeito” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 374), será a roupa ou o invólucro 
utilizado a fim de sair Neste Mundo (ou mundo para os humanos) o 
elemento particularizante, possibilitando que a pessoa Onça, a pes-
soa Cobra Grande, a pessoa Gavião, a pessoa Tawari (uma árvore), a 
pessoa Tawene (outra árvore), a pessoa Mururé-Pajé (uma planta), 
a pessoa Trovão ou a pessoa Karamatá manifestem poderes, habili-
dades e particularidades atinentes a cada uma dessas classes e que 
são propriedades da roupa. Todavia, a roupa, também chamada de 
“paletó” pelos Karipuna e Galibi-Marworno, que os Karuãna usam 
é um Karuãna, pois a convicção de que “coisas” são “sujeitos” é a 
base da cosmologia regional. 

Dessa forma, para os Galibi-Marworno, (quase) todos os entes, em 
níveis diferentes, têm intencionalidade, uma vez que estão densa-
mente relacionados entre si. E aqui começa o problema: se coisas 
são sujeitos; se plantas e animais são pessoas; se quase tudo mani-
festa níveis de intencionalidade, o que se passa com as fronteiras 
que delimitam essas classes e que fazemos de tudo para conservá-
-las? Qual seria o verdadeiro sentido da distinção entre entes “ani-
mados” e “inanimados” se um banco zoomorfo ritual é um Karuã-
na que, por seu turno, é uma pessoa invisível? 
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1. DISTRIBUINDO A PESSOA

Em 2005, mantive o seguinte diálogo com Levên, um pajé galibi-
-marworno do rio Uaçá:

 - Quando ele morreu, ficou todo mundo chorando. ‘Meu pai 
morreu’, os filhos tudo chorando. Depois, lembraram das coi-
sas dele: ‘Vamos ver as coisas de papai’. ‘Já foram embora, já 
foram: banco, pakará, maracá, tudo que estava aí’.

 - Quem levou?

 - Elas mesmas foram embora, as coisas mesmas que foram. Sa-
bem que o dono delas já morreu: ‘Vamos embora’. O cemitério 
aqui tem quatro buracos de Cobra Grande (passagens entre os 
mundos), assim por trás. A pessoa é que não vê. As coisas des-
ceram, pegaram o campo e foram se arrastando. Nós ficamos 
‘cadê, cadê, cadê o banco de papai, pakará com tudo?’. ‘Foram 
embora’. Andaram na beira do campo, até perto do cemitério, 
já pra chegar no buraco. Quando enxergaram as coisas, elas 
estavam perto mesmo de chegar no buraco. Demorou pouqui-
nho e pegaram elas. Os dois outros filhos de meu pai as pega-
ram, chorando com o pakará, com o banco. Conversa com elas 
(as coisas). O banco tinha ido com o pakará nas costas e os 
maracás dentro, se arrastando. Conversa com elas, chorando: 
‘Nos deixaram sozinhos, papai já morreu’. Aí ficaram conver-
sando com elas, juntaram tudo e voltaram.

Levên estava recordando o episódio da morte de seu pai, o grande 
pajé Chinois, e como seus artefatos rituais (bancos zoomorfos, ma-
racá, pakará, cigarros de tawari) quiseram acompanhá-lo ao Outro 
Mundo. Assim como o próprio Levên, frequentemente nostálgico 
quanto às lembranças paternas, os objetos de um pajé sentem sau-
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dade de seu dono, pois são também, ao seu modo, filhos daquele 
que os submeteu a um processo de familiarização. 

A cosmologia na região do rio Uaçá é marcada por domínios ha-
bitados por pessoas com distintas capacidades. Tais domínios são 
nomeados por Este Mundo e Outro Mundo e caracterizados por 
paisagens distintas (fundo de rios, mares, lagos e lagoas; floresta 
de terra firme; espaço sideral; aldeias; cidades etc.) e pela tipologia 
das pessoas que os habitam (invisíveis, genericamente chamadas 
de Karuãna ou Bicho, e humanas). As pessoas invisíveis constituem 
diferentes tipos de gente que, com recurso às transformações e às 
metamorfoses, inter-relacionam-se em ocasiões particulares.

Para os Galibi-Marworno, artefatos do complexo ritual do turé, 
como bancos zoomorfos, mastros ou clarinetas, são pessoas invisí-
veis do Outro Mundo portadoras de invólucros específicos (a forma 
do banco, a forma da clarineta ou a forma do mastro) que, como 
afirmado antes, assumem a função da roupa na teoria amazônica 
das transformações ontológicas. Esses artefatos-pessoa seriam, 
assim, Karuãna ou Bicho, protótipos de agências não humanas as-
sociadas às doenças, às curas e à feitiçaria que saem n’Este Mundo 
– que é o mundo para os humanos – na forma de animais, plantas, 
peixes ou fenômenos meteorológicos a fim de realizar coisas dis-
tintas, como raptar mulheres, enganar as pessoas, agir como pató-
genos, auxiliar os pajés nas curas ou participar dos ritos xamânicos 
por eles promovidos (ANDRADE, 2016). É apenas porque portam 
uma roupa, isto é, utilizam um invólucro que dissimula sua forma 
humanoide subjacente e fundamental, que os Karuãna conseguem 
manter relações interespecíficas. 
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34 Todas as fotografias do artigo são de autoria de Ugo Maia.

Figura 2 – Bancos zoomorfos no lakuh, espaço de realização do turé34
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Um invólucro não está associado a uma pessoa invisível como sua 
substância. Ela poderá perdê-lo para outrem que o deseja e preci-
sará cuidar, amiúde, para que isso não aconteça. Como o próprio 
invólucro é um Karuãna, será necessário ainda manter com ele re-
lações pessoa-pessoa. Tal imperativo confere anuência ao cosmos 
como amplo domínio de relações de domesticação e subordinação 
de intencionalidades, possibilitando estabelecer uma hierarquia 
conjuntural entre os entes, e não essências pertinentes às qualida-
des “sujeito” e “objeto”.

A noção de que “coisas”, como um invólucro, são agentes está na 
base da cosmologia regional e é expressa pela fórmula galibi-mar-
worno “Paletó é Bicho!”, podendo ainda ser aqui exemplificada por 
meio da fala de um pajé Karipuna: “É bonito o Outro Mundo. Tem 
cidade, oceano, a mesma coisa, bonito, tem barco, tem tudo [...]. 
Tem muita gente, é só Bicho. Todas as coisas são Bicho. Uma cama 
é Bicho. O banco é Bicho. Pássaro (banco cerimonial zoomorfo) é 
Bicho. Gente é Bicho.”

A principal característica de artefatos rituais como bancos, mastros, 
maracás e clarinetas é, assim, o fato de serem pessoas invisíveis ou, 
ainda, possuírem “espíritos”, condição observada nas etnografias 
realizadas na região desde os anos 1920, como comprova o traba-
lho de Nimuendajú (1926) sobre o turé dos Palikur do rio Urukauá: 
“A cerimônia começou quando o pajé fez os respectivos espíritos 
entrar na viga-assento (banco de cobra grande), nas penas dos es-
píritos, no banquinho ornitomorfo e nos maracás [...].” (NIMUEN-
DAJÚ, 1926, p. 50).
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No que concerne aos Galibi-Marworno, Vidal (2007b) sublinha que 
“os bancos são os próprios Karuãna cujas formas, pinturas e gra-
fismos são sonhados pelos pajés antes do início dos preparativos 
do ritual [...] a matéria-prima coletada para a fabricação dos arte-
fatos rituais já vem do mato ‘com espírito.’” (VIDAL, 2007b, p. 27). 
Os bancos galibi-marworno desempenham papel acentuado na se-
quência ritual. Bancos individuais, alguns de uso exclusivo do pajé, 
são preferencialmente ornitomorfos. Os bancos coletivos possuem 
cerca de oito metros, comportam 15 adultos e são esculpidos na 
forma de travessões com motivos de cobras, jacaré e peixe-espada 
(para os Karipuna) e decorados, respectivamente, com os grafis-
mos kuahí, kahô e dãdjilo. Os Galibi-Marworno e os Palikur utilizam 
também o grafismo palikur warukamã, a estrela-d’alva representa-
da com oito ou sete pontas e acompanhada de pontinhos pretos 
macocô, estrelas menos brilhantes. Ambas as estrelas, warukamã 
e macocô, são Karuãna.

O processo de fabricação e pintura de bancos e mastros rituais é 
especialmente supervisionado por um pajé que dirá como deve ser 
feita a combinação dos grafismos, uma vez que essa combinação 
é a “pinta” da pessoa invisível referente ao artefato que o pajé vê 
em sonhos ou em suas repetidas viagens ao Outro Mundo, algumas 
delas realizadas para dançar turé com seus amigos extra-humanos. 
Por exemplo: a pintura de um mastro espelha marcas corporais e 
motivos decorativos que a gente do mastro utiliza no Outro Mundo 
a fim de se distinguir da gente Kadeicaru, cujas “pintas” o pajé man-
dará reproduzir no banco homônimo. 
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Figuras 3 e 4 – Grafismo warukamã (estrela-d’alva) em bancos
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Figuras 5 – Grafismo iarari (nuvens da aurora) em mastro ritual 
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Figuras 6 – Grafismo iarari (nuvens da aurora) em mastro ritual 
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Enquanto Karuãna, mastros e bancos são, portanto, pessoas invisí-
veis, o que justifica as regras de etiqueta que devem ser observadas 
nas relações com eles. Essas regras proíbem, por exemplo, que os 
bancos coletivos sejam transpassados e que as clarinetas turé (ka-
ramatás) e os maracás em desuso sejam depositados em qualquer 
lugar durante a festa. No que concerne às dádivas, elas são repre-
sentadas por ofertas de caxiri e de fumigação feitas a bancos, mas-
tros, maracás, karamatás e pakará antes do início da festa, perfor-
mance observada por Nimuendajú (1926), para os Palikur, ainda nos 
anos de 1920. Tais ofertas são um sinal inequívoco da participação 
de artefatos rituais em circuitos de dádivas e é a condição de pes-
soa a eles atribuída que lhes assegura a posição de destinatários, e 
não de mediadores, do dom. 

Daí porque mastros e bancos zoomorfos recebem sua parte no 
caxiri que é ofertado às pessoas humanas durante o turé, seja dire-
tamente na cuia, seja por meio de um humano que sorve a bebida 
por eles ou, ainda, por meio de incentivos, na forma de cantos, para 
que os artefatos-pessoa compartilhem com os humanos a bebida.
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Figura 7 – Oferta de caxiri ao mastro ritual durante turé galibi-marworno
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2. AS PESSOAS DO PAJÉ

Assim como nas demais províncias etnográficas das terras baixas 
sul-americanas e alhures, o xamanismo na região do baixo Oiapo-
que tem a função de produzir a relação controlada entre as pessoas 
visíveis (o grupo social) e os demais habitantes invisíveis do cosmos 
cuja capacidade de ação lhes permite intervir no destino daquelas, 
seja de forma positiva, seja de forma negativa. Tudo se passará con-
forme a atitude do pajé e o controle que ele desenvolve sobre os 
Karuãna, pessoas invisíveis aos olhos comuns e dotadas de poderes 
extraordinários provenientes de armas que utilizam e que, por seu 
turno, são entes em psyche e ação autônoma. Os Karuãna dos índios 
da região do baixo Oiapoque; o Karowara dos Asuriní do Tocantins 
(tupi) (MÜLLER, 1993) e dos Kanamari do alto Jutaí e médio Juruá 
(katukina) (CARVALHO, 2002); o Karorawa-topiwara dos Parakanã 
(tupi) (FAUSTO, 2001); o Karawa dos Wari’ (pakaa nova/txapakura) 
(VILAÇA, 1992) e os Aruanã dos Javaé da Ilha do Bananal (jê) 
(RODRIGUES, 2004) são poderosas potências xamânicas, às vezes 
com excepcionais poderes de predação, com as quais lidam os 
pajés. Sugiro, amparado na afinidade das nomenclaturas e de sua 
causalidade, tratar-se de variações topológicas de uma mesma e 
única estrutura de relações pan-amazônicas (VIVEIROS DE CASTRO, 
1986), que incluiria outras substâncias-forças xamânicas cujo efeito 
predatório é saliente. 

Na região do baixo Oiapoque, a terminologia portuguesa comum e 
geral para as pessoas invisíveis do pajé é Bicho e chamam de paletó 
(e também camisa) o invólucro ou envelope que elas utilizam a fim 
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de se apresentarem às pessoas visíveis com os poderes e as carac-
terísticas de um determinado animal, planta, fenômeno meteoro-
lógico ou objeto inanimado. Desse modo, sem a mediação do pajé, 
aproximam-se das pessoas visíveis a fim de raptar-lhes as mulheres 
e lhes introduzir doenças, ou ainda para lhes prestar assistência 
em alguma desventura (ANDRADE, 2012). Não sendo possível uma 
pré-avaliação segura da índole desses entes, salvo, talvez, aqueles 
especializados no suporte à clínica xamânica e que são chamados 
pelos pajés de zami ou kamahad, os encontros das pessoas visí-
veis com os Bichos são sempre imprevisíveis, devendo, portanto, 
ser evitados. A etnologia amazônica tem se referido largamente à 
capacidade de alteração morfológica dos entes que povoam o cos-
mos das populações indígenas, designando por “roupa” ou “enve-
lope” o artefato-sujeito responsável por tais transformações35.

Como todo poder dos pajés emana do Encantado que ele domina 
ou com quem mantém relações amistosas, o rito principal do xama-
nismo na região, o turé, será dirigido às pessoas invisíveis que, auxi-
liando o pajé na reversão e na prevenção de doenças que assaltam 
os membros de sua comunidade, receberão as prestações coletivas 
por seus serviços. Bicho (Bet na língua patois da Guiana Francesa), 
Encantado e Karuãna são as nomenclaturas das pessoas invisíveis 
com as quais os pajés lidam, combatendo umas e aliando-se a ou-

35 Sugiro conferir, por exemplo, Gallois, 1988, 1996; Albert, 1985; Andrade, 1992; 
Barcelos Neto, 2004; Carvalho, 2002; Chaumeil, 1992; Fausto, 2001; Lima, 1996; 
Maués, 1990; Rivière, 1995; Smiljanic, 1999; Viveiros de Castro, 1986, 2002; Vidal, 
2007a; Vilaça, 1992.
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tras. Dessas, derivam ainda os Djab, bastante presentes entre os 
Karipuna (cf. TASSINARI, 2003; DIAS, 2000) e os Galibi-Marworno, 
cuja especificidade parece estar na sua notável habilidade de pre-
dação. Apesar de todas essas hierarquias serem compostas por 
pessoas, elas diferem entre si conforme a “nação” ou a “raça” que 
formam, cada uma delas habitando uma cidade diferente no Outro 
Mundo. Assim, o galo da campina, o urubu-rei e o jacaré pertencem 
a nações diferentes, do mesmo modo as piranhas, que, conforme o 
tipo (preta, vermelha etc.), constituem diferentes raças separadas 
pelos ecossistemas que ocupam (ANDRADE, 2012).

De forma geral, esse conjunto de alteridades invisíveis que povoam 
o cosmos dos povos indígenas do baixo Oiapoque é uma transposi-
ção para o domínio invisível do principal problema filosófico anota-
do por Overing (1983-1984) para as sociedades das terras baixas sul-
-americanas: a relação entre identidade e alteridade; proximidade e 
distância; afinidade e consanguinidade; reciprocidade e predação; 
segurança e perigo necessários para que a sociedade possa existir. 

Em uma só questão, formular-se-ia tal problema: como compatibi-
lizar relações antagônicas, indesejáveis, mas necessárias ao social? 
No plano menos sintético das classificações dos entes invisíveis no 
baixo Oiapoque, está o Encantado, visto que o nome para o sujeito 
é também um predicado aplicado a todas as pessoas invisíveis. As-
sim, diz-se, por exemplo, que Yakaikani está encantado e não mor-
reu para marcar sua principal qualidade (encantado = invisível, má-
gico e vivente; difere dos espectros dos mortos). Transformando o 
predicado em substantivo, tem-se que Yakaikani é um Encantado, 
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além de ser um Karuãna e Bicho. Essas três modalidades de entes 
representam níveis mais ou menos inclusivos, mas embaralhados 
em termos de predicação. Isso quer dizer que elas não denotam di-
ferenciações ontológicas (os Karuãna, por exemplo, possuem uma 
agência básica e fundamental comum a todos eles, variando na po-
tência conforme o paletó ou a roupa que usam). O que há são dife-
rentes planos cognitivos aplicados e ordenados hierarquicamente 
conforme a extensão dos conjuntos diferenciadores de entes.

Um exemplo: Karinay’ô (jovem que reside nas matas e que vem to-
mar caxiri no turé quando convidado pelo pajé) e Kadeicaru (varia-
ção da Cobra Grande que vive na mata e seduz mulheres humanas) 
são Encantado, mas nem todos os Encantado são redutíveis às pre-
dicações desses entes, podendo ser, além de Encantado, Djab ou 
Bicho. Entretanto, as predicações particulares dessas duas últimas 
modalidades não são definitivas, posto que não estão definidas a 
priori, mas dependem do horizonte de relações que estabelecem 
com as pessoas humanas, pajés e não pajés. 
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Figura 8 – Banco de Kadeikaru
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Figura 9 – Bancos coletivos de Cobra Grande e Jacaré
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Com base na etnografia do xamanismo do baixo Oiapoque, é pos-
sível dizer que a hierarquia Encantado, que é pan-amazônica e 
aparece também em outras regiões de predominância cultural in-
dígena ou afro-brasileira, é a forma geral e mais sintética aplicada 
ao domínio do invisível e daí a economia de atributos: invisibilida-
de e biografia. 

Os seres com atributos mais específicos e particulares, como os Djab 
dã buá, qualificados particularmente por sua capacidade agressora, 
são também Encantado, pois são literalmente pessoas invisíveis 
com poderes que decorrem do invólucro que usam. Moram em ci-
dades, aldeias ou sítios e são vistos apenas pelos pajés que cruzam 
a fronteira entre os mundos e retorna de lugares em que não há 
morte ou doenças. Encantado, pois, não quer dizer outra coisa que 
invisibilidade e intencionalidade, as qualidades precípuas das pes-
soas invisíveis que remetem a poderes excepcionais e diferentes. 

3. ANIMA MUNDI

Outro aspecto da classificação das pessoas invisíveis no baixo Oia-
poque é a completa dissolução das nossas fronteiras taxológicas 
aplicadas à natureza. O que se compreende por Bicho não é apenas 
o ente invisível cuja forma exterior ou envelope é um animal – su-
curiju, jacaré, cuamba, arara, papagaio, urubu-rei etc. –, mas toda 
pessoa invisível com quem lida o pajé, seja possuidora de envelopes 
vegetal ou de fenômenos meteorológicos e astros. Entre os primei-
ros, estão plantas-pajé com largo emprego na clínica xamânica, a 
saber: nuri nuri, tawene, apucuriwá, paliká, arari; entre os últimos, o 



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

208

arco-íris (lakã ciel), alguns tipos de nuvens (nuage) e estrelas (como 
as plêiades – Laposinie, ou a estrela-d’alva – Warukamã). 

O que entes tão diferentes, colocados por nós em compartimen-
tos conceituais incomunicáveis entre si, têm em comum é o fato 
de serem todos psyche, do mesmo modo que as pessoas humanas 
são. Portanto, são equivalentes enquanto pessoas. A hierarquia 
Bicho utilizada no baixo Oiapoque se refere não à forma exterior, 
à fisionomia definidora que utilizamos para classificar entes como 
animais, vegetais ou inanimados em geral, mas percorre todos os 
entes que são psyche ou, no jargão familiar aproximativo, possuem 
uma “alma humana”. Daí a possibilidade de algumas plantas-pajé 
serem Bicho, porque antes são reconhecidas como pessoas, gente.

Tal desdobramento acena para um tema que coloca, a reboque, um 
problema precípuo a ser enfrentado. A questão de fundo seria a 
seguinte: se todos os entes, conforme categorizamos – homens, 
plantas, animais, a chuva, o sol etc. –, são uma mesma psyche, a 
maneira como eu me percebo é igual à autoimagem do cuamba, 
por exemplo, para ele mesmo. Destarte, para os entes humanos 
(as pessoas visíveis), a medida será a humanidade e pensarei que 
o cuamba se pensa como humano. No entanto, se a reflexividade é 
exercida da parte do cuamba, a medida será a “cuambidade”, e não 
mais a humanidade. Seja como for, a “humanidade” (ponto de vista 
da pessoa humana) e a “cuambidade” (ponto de vista da pessoa 
cuamba) são ambiências distintas de um sujeito uno e decorrem 
da multiplicidade dos corpos atinentes às espécies, compreenden-
do-se “corpos” como um habitus constituído por um conjunto de 
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maneiras e processos “que é o lugar de emergência da diferença.” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 388).

Essa alternância de pontos de vista existentes nas cosmologias 
amazônicas é pensada dentro da corrente do multinaturalismo ou 
perspectivismo ameríndio introduzido na etnologia por Viveiros de 
Castro (2002) e por Lima (1996), que insistem na vigência potencial 
de múltiplos mundos em contraposição a várias representações so-
bre um mundo único. O pensamento dos índios amazônicos postu-
laria que o mundo tal qual os humanos conhecem, onde os Juruna, 
por exemplo, caçam cuamba, existe enquanto a humanidade é a 
medida, ou enquanto o ponto de vista dos humanos vigora sobre 
os demais. Tudo inverter-se-ia se, em uma brecha, a “cuambidade” 
se tornasse a medida e vigorasse o ponto de vista dos cuambas. O 
problema para os índios de os cuambas se pensarem como huma-
nos aparece quando se vai à caça deles, posto que o risco iminente 
do canibalismo e da agressão está colocado. 

As soluções para esse conflito normalmente recorrem a interditos 
culinários e rituais xamânicos de despersonificação do animal mor-
to a fim de transformar o que é gente em carne de caça, ficando o 
pajé responsável por afastar os riscos do canibalismo e da retalia-
ção do espírito da caça devorada (ou do dono da espécie) que re-
torna na forma de patógenos canibais, por exemplo, o caso do jami 
karawa dos Wari’ em Vilaça (1992). A transformação simbólica de 
gente em carne de caça ou vegetal ocorre também nos ritos endo-
canibais, segundo descreve McCallum (1996). Portanto, procurar se 
desviar do canibalismo da caça não é uma mera questão moral, mas 
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técnica, posto que as teorias etiológicas indígenas indicam como 
uma das principais causas para as doenças a vingança dos mestres 
de animais caçados pelo ato canibal.

4. O RITO COMO CONJUNÇÃO CONTROLADA DE PESSOAS  

HUMANAS E NÃO HUMANAS

A literatura sobre os índios da região do baixo Oiapoque e Rio Uaçá 
explicita claramente a conexão entre Karuãna e artefatos rituais. A 
propósito do turé dos Palikur do rio Urukauá, Nimuendajú (1926) 
assinala a ação do pajé a fim de promover a entrada de “espíritos” 
nos artefatos rituais, procedimento revertido no fim do rito com o 
intuito de “despedir outra vez os espíritos que entraram nos uten-
sílios de dança.” (ibid., p. 52). Esses mesmos espíritos auxiliares, 
chamados de Yumalawí, instalam-se nas penas wilaulá fixadas na 
parte superior das varas que delimitam o espaço cerimonial, nos 
“capacetes emplumados” e nos maracás de cabo longo, de modo 
que cada wilaulá é “a sede de um espírito amigo que fica de guarda 
na direção em que se inclina a pluma contra a aproximação de espí-
ritos maus.” (ibid., p. 34). 

Os Yumalawí dos Palikur, que podiam “permanecer temporaria-
mente nos instrumentos de um xamã ou no lugar onde sejam os 
mesmos guardados.” (ARNAUD, 1996, p. 310), são, de certo modo, 
equivalentes aos Karuãna dos Galibi-Marworno e Karipuna. Ambos 
são frequentemente caracterizados como espíritos traiçoeiros, pe-
rigosos e malignos, motivo pelo qual são chamados regionalmente 
pelo termo genérico de Djabs, influência da língua patois. Contudo, 
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nem os Palikur (não obstante evangelizados), nem os Galibi-Mar-
worno e os Karipuna os assimilaram completamente aos demônios 
da cosmologia cristã36, conservando autonomia do xamanismo 
frente ao cristianismo levado há décadas para a região. 

A identidade entre bancos e Karuãna ocorre de duas maneiras pre-
cípuas: quando os Karuãna são, a priori, constitutivos dos artefa-
tos, uma vez que “a matéria-prima coletada para a fabricação dos 
artefatos rituais já vem do mato ‘com espírito’” (VIDAL, 2007b, p. 
73), ou quando a animação dos bancos acontece a posteriori por 
feito exclusivo dos Karuãna que neles “encarnam” ao descerem no 
lakuh (espaço cerimonial), de maneira que os bancos se tornam “o 
próprio bicho, e não apenas uma representação.” (VIDAL, 2007a, 
p. 49). Cada artefato ritual, segundo as técnicas de manufatura e 
representações cosmológicas atribuídas, terá ou não “espírito” a 
priori, mas os Galibi-Marworno tendem a conceder que aqueles que 
demandam menos transformações em sua matéria-prima de base, 
como as clarinetes turé, são Karuãna antes mesmo de estarem no 
lakuh. De todo modo, o artefato ritual será o invólucro de um Ka-
ruãna que, a rigor, poderá assumir forma diversa e transitiva com 
recurso a outro invólucro qualquer (ANDRADE, 2007). 

Consequentemente, um banco zoomorfo ritual representa o mes-
mo perigo que se atribui aos Karuãna. Por tal motivo, os Galibi-Ma-
worno amarravam com cipó a boca do banco jacaré durante as 
atividades cerimoniais, posto que só dessa maneira as pessoas po-
diam dele fazer uso sem correr riscos (VIDAL, 2007a). Essa precau-

36 Sugiro conferir Arnaud, 1970, e Tassinari, 1999.



DESAFIOS DA ALTERIDADE | Antropologia na Universidade Federal de Sergipe

212

ção remete aos pajés palikur que, a fim de finalizar um turé, solta-
vam “o demônio no banco cobra, desamarrando-lhe antes de tudo 
a boca arrochada para maior segurança dos que nele sentavam.” 
(NIMUENDAJÚ, 1926, p. 52). Ainda hoje, pajés galibi-marworno con-
servam o hábito de colocar uma pena sobre seu banco zoomorfo 
durante os desempenhos rituais com o objetivo de sinalizar que se 
trata de um Karuãna, ou que ali “tem espírito” (Lux Vidal, comuni-
cação pessoal), outro recurso copiado dos antigos pajés palikur que 
dispunham de penas wilaulá presas na cabeça dos bancos ornito-
morfos abrigando “espíritos protetores” encarregados de fazerem 
a guarda dos Karuãna dos bancos (NIMUENDAJÚ, 1926, p. 46). 

Diferentemente dos Galibi-Marworno, para os Karipuna, não have-
ria identidade entre bancos e Karuãna. Os bancos zoomorfos kari-
puna estão associados aos Karuãna porque é neles que, durante 
o turé, os auxiliares invisíveis do pajé sentam a fim de cantar com 
os humanos (TASSINARI, 2003). A identidade bancos-Karuãna é re-
velada, entretanto, durante a xãte tucai (canto do tukay), rito que 
acontece alguns dias após a realização do turé. Consiste em uma sé-
rie de cantos entoados pelo pajé em sua casa, dentro de seu casulo 
de mosquiteiro chamado tukay, cujo propósito é retirar definitiva-
mente os Karuãna do lakuh. O resultado de tal extração é a perda 
da condição de pessoa dos bancos, possibilitando sua manipulação 
e o desmonte do círculo cerimonial: “Diz que depois de retirados os 
bichos (após a xãte tucai), podem fazer o que quiser com os bancos 
sem desrespeitar os Karuãna, pois o banco ‘é só uma madeira.’” 
(ibid., p. 275).
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Os Galibi-Marworno atribuem grande importância aos bancos zoo-
morfos durante toda a sequência de preparação e execução do 
turé. Bancos individuais, alguns de uso exclusivo do pajé, são prefe-
rencialmente de aves como gaivota, pomba, colhereira, arara, pato 
silvestre e urubu. Bancos coletivos costumam ser de cobra grande 
(nas versões uma, duas ou três cabeças; cobras-d’água e cobras 
marinhas), jacaré e, mais raros, híbridos de ambos os animais. Me-
nos frequentes e um tanto em desuso são bancos individuais de 
outros bichos, como porco do mato e porco doméstico. 
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Figura 10 – Grafismos kuahi, uarukamã, macocô e iarai em banco coletivo  
galibi-marworno de Cobra Grande
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As cores empregadas – amarelo, vermelho, azul, verde, branco etc. 
– são eloquentes e sinalizam as vestes, marcas e paramentos dos 
Karuãna consorciados a cada banco tais quais contempladas pelo 
pajé durante as viagens ao Outro Mundo (ANDRADE, 2009). Essas 
visões são, de certo modo, compartilhadas coletivamente durante 
as sessões xamanísticas em que se empregam cantos que chamam 
os Karuãna por seus respectivos nomes e os caracterizam segun-
do sua espécie, adornos utilizados, grafismos específicos, hábitos, 
poderes, habitat de onde provêm etc. Como apenas o pajé vê os 
Karuãna da maneira como estes próprios se veem, isto é, como hu-
manos, percebendo seus modos, adornos e grafismos corporais, a 
pintura dos bancos, e também dos mastros, será atentamente su-
pervisionada por ele a fim de reproduzir a exuberância do Outro 
Mundo. Desse modo, busca-se exibir o belo nas cores e nas formas 
simétricas dos grafismos corporais dos Karuãna a partir da produ-
ção de bancos perfeitos capazes de, juntamente com um bom caxi-
ri e a entoação harmoniosa dos cantos xamânicos, agradarem às 
pessoas invisíveis. Todavia, o investimento na produção da beleza 
por meio de artefatos rituais não é apenas de ordem contempla-
tiva; simultaneamente, é um recurso utilizado pelo pajé a fim de 
renovar o pacto de cooperação com Karuãna aliados, mitigando o 
risco da conversão da aliança em predação efetivada, principalmen-
te, como doenças. 
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Figura 11 – Banco de lontra fora de uso, guardado no interior de uma casa karipuna
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Figura 12 – Dois antigos bancos ornitomorfos palikur
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Figuras 13 e 14 – As coisas do pajé, igualmente pessoas, dentro do pakará 
 (outra pessoa invisível) e em ação durante sessão de cantos xamânicos
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Dessa forma, as marcas impressas nos bancos e mastros cerimoniais 
constituem o patrimônio de um pajé e sinalizam o consórcio com 
um plantel de Karuãna, uma vez que ele as obtém visitando o Outro 
Mundo, convivendo e negociando com as pessoas que lá habitam. 
O mesmo se passa com os cantos xamânicos que são, direta ou indi-
retamente (quando herdados de outro pajé), dádivas dos Karuãna. 
A propriedade de cantos e de grafismos utilizados em artefatos ri-
tuais indica que um pajé mantém relações cooperativas com os Ka-
ruãna que os doaram (ANDRADE, 2012). Ele não possui os Karuãna 
(enquanto uma propriedade sua, no máximo pode monopolizar re-
lações com alguns deles), posto que estes são pessoas com vontade 
própria e intencionalidade, mas deve deter (e ostentar) emblemas 
que sinalizam a manutenção de relações cooperativas com pessoas 
invisíveis. Tais emblemas, na forma de cantos e marcas de artefatos 
rituais, são, portanto, anteriores aos resultados das relações com os 
Karuãna e, em certo sentido, o que as possibilitam. Não por acaso, 
marcas de artefatos cerimoniais e cantos costumam estar no centro 
das principais disputas travadas no plano do xamanismo regional. 

De maneira similar aos bancos zoomorfos, os mastros do turé ga-
libi-marworno são Karuãna. Além disso, o mastro principal serve 
como “escada de Bicho”, uma vez que favorece a descida no lakuh 
dos Karuãna que chegam pelo ar. Os Palikur também viam no mas-
tro principal um veículo de ligação entre o mundo dos Karuãna e o 
dos humanos, cercando-o com meia dúzia de varas asulili, cada qual 
munida de uma pena wilaulá para evitar que Karuãna hostis utili-
zassem o mastro, uma “ponte para o céu”, segundo Nimuendajú 
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(1926, p. 46), como passagem até o lakuh. Servem igualmente de 
arquibancada para Karuãna com invólucros de aves e macacos e de 
posto de vigília para outros cuja incumbência é manter a segurança 
local durante a festa. Esse é um assunto que preocupam os pajés 
Karipuna e Galibi-Marworno ao longo da cerimônia, pois grandes 
são as chances de assaltos de Karuãna hostis ordenados por pajés 
contrários (VIDAL, 2007b).

O turé dos Galibi-Marworno costuma apresentar um mastro principal 
com cerca de seis metros de altura que vai assentado no centro do 
lakuh; dois menores colocados nas entradas do círculo cerimonial e 
mais um externo utilizado durante a aplicação do caxiri-castigo aos 
infratores das regras rituais. As marcas que paramentam os mastros 
são, igualmente àquelas impressas nos bancos zoomorfos, insígnias 
distintivas do Karuãna portador daquele invólucro. Todavia, marcas e 
pinturas específicas de bancos zoomorfos e mastros não são a princi-
pal evidência da condição de pessoa desses artefatos. Existe um pro-
tocolo a ser cumprido em relação a eles e que estabelece regras e eti-
quetas cuja observância é motivo de inspeção por parte dos jãdam, 
auxiliares humanos do pajé com função de polícia durante o ritual.

As regras cerimoniais incidem sobre o comportamento das pessoas 
e são quase idênticas para os Karipuna e os Galibi-Marworno. São 
atitudes proibidas durante o turé: transpassar os bancos zoomor-
fos coletivos (o correto é contorná-los); abandonar os instrumen-
tos musicais, karamatás e maracás, em qualquer lugar que não seja 
ao pé do mastro principal; derrubar os instrumentos no chão; aden-
trar no lakuh por sob os fios de algodão que delimitam o círculo ceri-
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monial; namorar e dançar calçado (para os Karipuna). A punição para 
qualquer uma dessas infrações se chama lamã, dose extraordinária 
de caxiri que o infrator sorverá sentado no banco de urubu (Gereu), 
fora do lakuh. Tanto para os Galibi-Marworno, quanto para os Karipu-
na, a violação das regras cerimoniais representa desvio do protocolo 
relativo às relações pessoa-pessoa que devem constar com os artefa-
tos rituais (ANDRADE, 2016). Daí a imputação do lamã aos infratores.

Além das regras cerimoniais, passíveis de serem compensadas com 
lamã, há uma série de etiquetas sociais que devem ser observadas a 
fim de evitar retaliações dos próprios Karuãna que, sentindo-se avil-
tados pelos anfitriões do turé, derrubam pessoas durante a dança, 
dão flechadas ou entornam cuias de caxiri. Essas etiquetas implicam 
a oferta de bebida e fumigações feitas a bancos, mastros, maracás, 
karamatás e pakará (cesto trançado de uso pessoal do pajé) antes 
do início da festa. Para os Palikur, as fumigações conduzidas pelos 
pajés pretendiam animar os artefatos e eram produzidas “toman-
do o lado aceso do charuto de tauari na boca e soprando a fumaça 
através das mãos juntas sobre os objetos.” (NIMUENDAJÚ, 1926, 
p. 50). Os Galibi-Marworno, entretanto, utilizam fumigações como 
dádivas de tabaco e, aparentemente, não como recurso para inje-
tar Karuãna nos artefatos rituais, pois fumigações são frequentes 
durante as xitotós (sessões regulares de cantos xamânicos) e fun-
damentais para os pajés reproduzirem a aliança com seus Karuãna 
auxiliares. Além disso, a fumaça é uma espécie de “escada” para 
se alcançar as pessoas invisíveis no Outro Mundo (VIDAL, 2007a), 
justificando sua assídua presença nos desempenhos do pajé. 
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Figuras 15, 16 – Produção de artefatos rituais galibi-marworno segundo o ideal de 
beleza e perfeição (Figuras 15, 16 e 17)
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Figuras 17 e 18 – Produção de artefatos rituais galibi-marworno segundo o ideal de 
beleza e perfeição 
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O caxiri deve ser igualmente oferecido aos bancos, mastros e mara-
cá durante o turé, configurando a participação desses artefatos em 
circuitos rituais de dádivas. Aqui, novamente, é a condição de pessoa 
a eles atribuída que lhes assegura a posição de destinatários, e não 
simplesmente de mediadores, do dom (ANDRADE, 2012). Assim sen-
do, os artefatos rituais, sobretudo, mas não exclusivamente, os ban-
cos, recebem ofertas de caxiri de modo igual às pessoas visíveis, seja 
“chegando-lhes primeiro a cuia cheia por baixo da cabeça (do banco) 
e bebendo-se depois o conteúdo em lugar do animal, inclinando-se 
em direção à sua cabeça.” (NIMUENDAJÚ, 1926, p. 50), solução dos 
Palikur; seja simplesmente exortando-os a beber, à maneira dos pa-
jés galibi-marworno. O mastro central também recebe sua cota de 
bebida, segundo o protocolo ritual reservado às pessoas visíveis (i.e., 
humanas): pelas mãos das jovens lahens (“rainhas”, em patuá), en-
quanto o pajé o torna alvo de ação fumigatória.

A preservação de etiquetas sociais dirigidas aos artefatos rituais, 
a presença das regras comportamentais durante o turé e o esfor-
ço em produzir uma cerimônia bela investindo nos paramentos, na 
harmonia dos cantos e nas pinturas de bancos e mastros revelam 
a qualidade de pessoa atribuída aos artefatos rituais, uma vez que 
eles, enquanto Karuãna, figuram como destinatários da cerimônia. 
E uma vez pessoas invisíveis portadoras de invólucros de artefatos, 
bancos, mastros, karamatás e pakará estão aptos a manter com os 
humanos relações sociais caracterizadas como de naturezas con-
trárias, mas integralmente complementares: a cooperação, respon-
sável pelas curas xamânicas, e a agressão, que causa doenças e in-
fortúnios (ANDRADE, 2016).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos qualificar os artefatos-pessoa dos índios da bacia do rio Uaçá 
como coisas inanimadas? Qual o verdadeiro sentido da distinção entre 
coisas (entes) “animadas” e “inanimadas”? Esse é o pano de fundo da 
ontologia anímica de Ingold (2000; 2006; 2008), que propõe a percep-
ção da “natureza” (environment) como enredamento ou entrelaça-
mento (entanglement), uma malha complexa de relações, onde estão 
todos os entes e que Hodder (2012) sintetiza na fórmula:

É preciso considerar seriamente que as pessoas nem sempre pensam 
“coisas animadas” e “não animadas” como categorias antitéticas, 
uma vez que a “vida” pode não ser identificada como uma qualidade 
restrita a alguns entes, pois a qualidade de animado (animacy) de-
pende da relação entre os entes no mundo, não sendo uma proprie-
dade particular de nenhum ente (INGOLD, 2006). Trata-se antes de:

[...] um potencial dinâmico, transformativo do campo total 
de relações em que seres de todos os tipos, mais ou menos 
como pessoas ou como coisas, contínua e reciprocamente, 
se fazem existir. O caráter animado do mundo da vida, em 
suma, não é o resultado da infusão do espírito na substância, 
de agência na materialidade, mas é ontologicamente anterior 
à sua diferenciação. (INGOLD, 2006, p. 10).

Entanglement = dependência humano-coisa + dependência  
coisa-coisa + dependência 

coisa-humano + dependência humano-humano
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Na ontologia anímica, a vida é uma geração contínua: abertura dos 
entes a um mundo em devir. A relação com o mundo não se dá 
como representação de coisas finitas e completas, mas é um nasci-
mento contínuo. Assim, como afirma Merleau-Ponty (2011), as “coi-
sas” estão sempre se tornando “coisas” e o mundo está sempre se 
tornando mundo.

Por fim, evoco as inquietações de Santos-Granero (2009) acerca do 
lugar atribuído aos artefatos na Amazônia indígena. Esse autor indica 
que o predomínio de temas como economia, política e relação com 
o animal (especialmente de caça) nos estudos etnológicos sobre a 
região vem secundarizando a importância dos objetos para os povos 
que nela habitam. Por sua vez, a noção de cultura material se mos-
trou inapropriada para tratar do tema da materialidade na Amazônia, 
uma vez que obscurece o fato de, nas cosmologias aí presentes, arte-
fatos (coisas) serem subjetividades partícipes de vida social.

Assim, tanto o animismo de Descola (2013a, 2013b) quanto o pers-
pectivismo de Viveiros de Castro (2002) falharam ao não refletir 
acerca da condição de artefatos na região. O perspectivismo, que 
considera animais, humanos e espíritos como as três categorias fun-
damentais de seres vivos nas cosmologias amazônicas, vê artefatos 
como secundariamente espiritualizados, às vezes como derivação 
da espiritualização de animais. “Coisas” ou objetos, a exemplo de 
artefatos, canções, grafismos, nomes, fenômenos meteorológicos, 
estrelas, entre outros, não são, como alerta Santos-Granero (2009), 
derivativos, mas centrais nas cosmologias construtivistas amazôni-
cas. Afinal, como contam os mitos ameríndios, no começo do mun-
do, esses entes, assim como animais e plantas, já eram pessoas.
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CANTO E ENCANTO NO EN-
CONTRO DO ARATU  
COM O HUMANO

Genilson Conceição Ferreira37

Beto Vianna38

INTRODUÇÃO

O humano (Homo sapiens) é um mamífero de grande 
porte da família dos hominídeos que, na fase adulta, 
apresenta um andar bípede e a extremidade dos mem-
bros anteriores adaptada para a manipulação de obje-
tos. Suas populações distribuem-se por diversos biomas 
do planeta, experimentando modos de vida também di-
versificados (FOLEY, 1998). Por exemplo, todos os dias 
pela manhã, as mulheres do povoado de Porto do Mato, 

37 Mestrando em antropologia no Programa de Pós-graduação em 
Antropologia da Universidade Federal de Sergipe.

38 Professor do Programa de Pós-graduação em Antropologia e do 
Departamento de Letras de Itabaiana da Universidade Federal  
de Sergipe.
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na divisa de Sergipe com a Bahia, preparam-se para um ritual de cap-
tura. Vestem-se de roupas longas (o sol é forte e os mosquitos são 
muitos), chapéu ou outro acessório para cobrir a cabeça, e calçados 
ou um pano cuidadosamente amarrado, que irá proteger os pés das 
ostras e cascalhos cortantes do manguezal. Armam-se de um balde 
ou lata, e um saco de palhinha, e no recipiente levam fósforo, óleo 
diesel ou querosene como repelente, e a vara: uma haste flexível de 
madeira, de cerca de um metro e meio de comprimento, com uma 
linha presa na ponta e, amarrada à outra extremidade da linha, a isca 
para atrair sua presa. A vir-a-ser-presa é o aratu. 

O aratu (Goniopsis cruentata) é um pequeno caranguejo da família 
dos grapsídeos que, na fase adulta, apresenta coloração verme-
lho-escura na carapaça e nas patas um vermelho vivo, salpicadas 
de manchas brancas. Suas populações distribuem-se pelos man-
gues das costas do Pacífico americano e das costas africana e 
americana do Atlântico, desde a Flórida, nos EUA, até o Estado de 
Santa Catarina, no Brasil (MACIEL; ALVES, 2009; MENEZES; ARAÚ-
JO; CALADO, 2012). Além de servir de alimento para a população 
humana ribeirinha (Porto do Mato fica no estuário do rio Real), o 
aratu é uma de suas principais fontes de renda. Apreciada pelos 
turistas da região, a carne é comercializada na forma de pastéis, 
moquecas, ensopados e como ingrediente de diversos outros pra-
tos. Ao contrário do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), seu paren-
te mais famoso e companheiro de mangue (NASCIMENTO; MOU-
RÃO; ALVES, 2011), o aratu é pequeno demais para ser vendido 
inteiro ao visitante, mas é servido assim entre os nativos, acompa-
nhado de leite, ou feijão, de coco. 
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A proximidade entre humanos e aratus no entorno do mangue e o 
valor comercial e nutritivo que estes têm para aqueles são as con-
dições que propiciam o encontro, recorrente o suficiente para nos 
permitir observar e relatar o estabelecimento de uma “coordena-
ção consensual de condutas” (MATURANA, 1997b, p. 168) huma-
no-aratu. Neste ensaio, elaborado a partir do trabalho etnográfico 
realizado por um de nós como parte de seu mestrado em antro-
pologia, propomos refletir sobre o espaço relacional criado a par-
tir do encontro das catadoras de aratu (são, na maioria, mulheres) 
com esses caranguejos. Além dos artefatos usados na caça, acima 
descritos, um artifício de vital importância para as catadoras, cen-
tral neste relato e sem dúvida relevante para o aratu, é o canto. 
Entoado pelas catadoras, impõe-se como elemento decisivo no en-
contro interespecífico, um mediador que facilita e desencadeia a 
interação, pois, assim nos contam as catadoras, somente afetado 
pelo canto é que o aratu se rende às intenções do humano e vai 
ao encontro de sua captora. Ao refletirmos sobre como e por que 
se dá o encontro (ao sugerirmos uma descrição e um mecanismo 
explicativo), em especial quanto ao papel do canto – o entoar e 
o ouvir o canto –, devemos explicitar o que entendemos por per-
cepção– as perturbações mútuas que geram ou modificam a con-
duta –, e, ao mesmo tempo, o que deve acontecer para que nós, 
observadores humanos, possamos descrever a relação entre dois 
ou mais organismos, humanos ou não. Finalmente, nossa propos-
ta de uma (digamos) etnozoografia da interação levanta questões 
epistemológicas que não devem passar despercebidas, e, portanto, 
propomos discutir também o papel das explicações científicas em 
um relato como este.
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1. DEMASIADO HUMANO, DEMASIADO ARATU 

Uma dificuldade de se comunicar as relações entre humanos e ou-
tros organismos é a tradição, institucionalizada em nossas discipli-
nas acadêmicas, de separação dos afazeres comunais do vivo em 
dois domínios de inquirição. Processos interacionais – o aprendi-
zado social e a comunicação, a cooperação e o cuidado parental, 
os encontros agonísticos e amorosos – de nossa espécie são estu-
dados pelas ciências humanas ou sociais – da antropologia cultural 
ao direito, da psicologia social à linguística –, enquanto as relações 
semelhantes envolvendo os demais organismos são matéria das 
ciências biológicas ou naturais, em especial a etologia e a ecologia, 
e áreas especializadas em certos grupos, como a primatologia e a 
carcinologia (ciência dos crustáceos), legitimando assim, pela se-
gregação dos saberes acerca do vivo em duas grandes áreas disci-
plinares, a fronteira ontológica entre o social e o natural39.

É claro que sempre houve, e há cada vez mais (como discutimos 
adiante), espaço para se investigarem fenômenos híbridos, reco-
nhecidos desde o século 17 como casos fronteiriços ou reticentes 
nas ontologias ocidentais (o selvagem na literatura antropológica, 
o louco e a criança na literatura psicológica e médica, ancestrais hu-
manos nas paleo grafias)40, e pela disseminação dos métodos com-

39 Em certas subdisciplinas, como o estudo de zoonoses e a bacteriologia (na área 
médica), a bioética (no laboratório e no campo) e o manejo de plantas e animais 
domésticos e silvestres, examina-se o encontro interespecífico, mas sempre do 
ponto de vista da saúde ou da economia humanas (ver Harman e Sahtouris, 2003).

40 Duas abordagens dessas áreas tão cinzas quanto recorrentes na ciência ocidental 
podem ser encontradas no livro de Candland (1993), que relata descrições cien-
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parativos, de valor heurístico reconhecido em várias ciências41. O 
caso típico é a psicologia, que, ao longo de sua história disciplinar 
e a despeito de sofrer radicais mudanças paradigmáticas, sempre 
buscou evidências transespecíficas para as faculdades humanas di-
tas, justamente pelo viés comparatista, superiores (FOUTS, 1998; 
TOMASELLO, 2003). E o caso típico na psicologia são os estudos 
em cognição primata que fazem de símios e demais primatas não 
humanos “marcadores antropológicos de identidade” (VIANNA; 
GÓMEZ-SORIANO; SANCHEZ-CRIADO, 2008, p. 6): antes de objetos 
de inquirição em si mesmos, a régua com que se mede o humano. 
Dizem Gómez-Soriano e Vianna (2008, p. 183, tradução nossa):

tíficas de crianças selvagens (adotadas por animais) e animais aculturados (cria-
dos por humanos), e em uma obra de Steve Gould (1991) que percorre o racismo 
científico dos séculos 19 e 20 e sua utilização nos projetos de domínio político e 
econômico da Europa e dos EUA. A legitimação científica das diferenças raciais 
funcionou como “um microcosmo da grande escala” (VIANNA, 2006, p. 19) de 
todos os seres vivos, a passagem da natureza à cultura reencenada no interior do 
espectro humano de variação. 

41 Estamos cientes da proposta de Foucault, corroborada por Philippe Descola (2013, 
p. 69-70), e no geral não fazemos a ela nenhum reparo, de que até o fim do século 
18, “o homem” não existia, no sentido de que não havia um domínio distinto de 
conhecimentos que permitisse a “consciência epistemológica do homem como tal” 
(FOUCAULT, 2016, p. 425), não havendo condições para uma ciência clássica do hu-
mano. Apontamos, no entanto, a continuidade epistemológica, ou a consequência 
política semelhante (notadas as rupturas foucaultianas), entre o lugar proeminente 
do humano na grande cadeia do ser, “um pouco abaixo dos anjos” (LOVEJOY, 2001, 
p. 190) nas epistemes pré-românticas, e essa humanidade histórica, sistêmica ou 
estrutural, que surge e se conserva no ocidente nos últimos duzentos anos, uma 
humanidade que também se coloca em escala (e também logo “abaixo dos anjos”), 
ainda que mantida isolada do restante do mundo vivo por formidáveis abismos epis-
temológicos, em especial a posse e o uso da linguagem. 
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[os primatas não humanos] são seres menos perfeitos (des-
de a perspectiva platônica); são aqueles situados em um nível 
mais baixo dentro de uma escala linear (para a perspectiva 
geral da grande cadeia); aqueles que “não sabem” (na lógica 
inversa da designação humana, segundo Lineu); e, finalmen-
te, aqueles de quem evoluímos (segundo o quase-consenso 
alcançado pela revolução darwiniana).

Ou seja, se em 1758 Lineu honrou a ordem reservada a nós e nos-
sos parentes próximos, designando-a Primates (do latim primus, 
primeiro), nunca houve dúvida sobre quem, no grupo, era o primus 
inter pares. Mesmo a primazia primata deve ser relativizada. Tendo 
em perspectiva o caso aqui em questão, de uma relação humano-a-
ratu, é bom lembrar que o símio não é o único símile disponível na 
afirmação de nossa singularidade. Trata-se de uma operação que se 
serve de todo o mundo vivo, mas preferencialmente do animal, por-
tador, à imagem do humano, de movimento visível, ou anima, como 
propõe Vinciane Despret (2006, p. 212, tradução nossa): 

ao animal pede-se constituir a identidade do homem, seja 
mediante a construção de contrastes [...] ou, ao contrário, 
demonstrando, mediante um jogo de similitudes, o entrin-
cheiramento de tal identidade na natureza. A primeira opera-
ção insere-se nas figuras da inversão, e, a segunda, nos pro-
cedimentos da “naturalização”. 

Devemos também considerar que o conceito de espécie, instru-
mental no pensamento clássico, sofreu um primeiro abalo na se-
gunda metade do século 19, com a aceitação das variedades adap-
tativas de Darwin (1979 [1859]), e outro no século seguinte, com a 
hegemonia do pensamento populacional em biologia, limitando o 
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valor do conceito à taxonomia e como um recorte estatístico ou 
arranjo temporário, flutuando segundo a frequência de genes nas 
populações (MAYR, 1996; MAYR, 1998). Recentemente, questiona-
-se até mesmo a defesa metodológica de espécie, como na propos-
ta de Lynn Margullis de evolução simbiôntica, em que dicotomias 
arbóreas mascaram a promiscuidade histórica entre as linhagens 
(MARGULLIS; SAGAN, 2002), ou a figura pós-naturalista do cibor-
gue, de Donna Haraway (1991), uma composição de híbridos que 
articula o organismo para além da barreira do orgânico. Ainda as-
sim, a singularidade humana resiste à diluição das fronteiras entre 
as (outras) espécies, e ganhou um aliado de peso na “virada lin-
guística” (RORTY, 1993) do século 20, que reduziu as querelas epis-
temológicas a problemas de linguagem (RORTY, 1994). Como na 
divisão máquina/espírito de Descartes (2003), a ausência/presença 
de uma “capacidade da linguagem” (VIANNA, 2006, p. 52) define 
um arranjo ao mesmo tempo hierárquico e dicotômico, e a velha 
grande cadeia do ser é redimensionada como uma escadinha de 
dois degraus: um, não humano; dois, humano.

Neste longo preâmbulo (necessário, se quisermos justificar não 
apenas as dificuldades, mas também a decisão de se tomar o cami-
nho que tomamos) de uma reflexão sobre o encontro humano-ara-
tu, devemos também apontar para os movimentos respectivos, e 
em sentidos opostos, das “duas culturas” científicas (SNOW, 2001) 
a respeito das continuidades e descontinuidades entre o humano 
e o não humano no âmbito do vivo. Explicações reducionistas do 
humano têm longa tradição acadêmica (GOULD, 1991; LEWONTIN, 
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1991), mas o embate tomou forma nos anos 1970, com a emergên-
cia de abordagens adaptacionistas como a sociobiologia e a psico-
logia evolucionista, herdeiras da síntese neodarwinista dos anos 40 
(VIANNA, 2006). Acusados de “colonizar as ciências sociais” (ROSE, 
2000), seus expoentes atraíram a crítica por ignorar as contribui-
ções dos antropólogos na construção de hipóteses deterministas 
para uma ampla gama de comportamentos, baseadas na (suposta) 
adaptação humana às condições de existência do pleistoceno, o 
“ambiente de adaptação evolutiva”, ou EEA (environment of evolu-
tionary adaptation), na sigla popularizada pelos psicólogos evoluti-
vos (GOULD, 2000, p. 119). 

Outra incursão das ciências naturais não é exatamente em territó-
rio humano, mas na apropriação do conceito de cultura. Diferente 
dos colegas ocidentais, os primatólogos japoneses sempre investi-
garam a conduta de seus sujeitos à luz das relações socioculturais 
(DE WAAL, 2001). Masao Kawai (1965) chamou a atenção da comu-
nidade científica ao, pela primeira vez, falar de condutas cultural-
mente transmitidas entre primatas não humanos. Desde então, o 
conceito ganha espaço no campo da primatologia (BOESCH, 2012; 
RAPCHAN; NEVES, 2016), entrando em choque, não com os antro-
pólogos (estes aprenderam, na vivência profissional, a considerar 
a polissemia e a polifonia do conceito), mas com os psicólogos do 
desenvolvimento, que consideram os mecanismos de transmissão 
cultural, em especial a imitação, um padrão específico do humano 
(TOMASELLO, 2003). Dois dos principais expoentes de cada campo 
– Christophe Boesch e Michael Tomasello –, diretores respectivos 
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dos departamentos de primatologia e psicologia do Instituto Max 
Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig, escreveram um arti-
go conjunto (BOESCH; TOMASELLO, 1998), em que tentam conci-
liar, ou ao menos colocar em diálogo, suas versões de cultura. Diz, 
porém, Vianna (2006, p. 244):

[a primatologia e a psicologia] disputam o mesmo espaço 
epistemológico de tentativa de fornecer uma descrição na-
turalizada do humano. [...] Conjugar determinismo biológico 
e continuidade evolutiva [...] deriva, do estudo primata [...] 
um objetivo de maior valor na economia acadêmica, que é a 
compreensão da natureza humana. Pelo mesmo motivo, as 
psicologias comparada e do desenvolvimento tendem a dis-
tinguir os processos de transmissão cultural em si mesmos 
(e, não, os seus resultados) pois são nesses processos que 
os psicólogos buscam a explicação da singularidade humana.

Do lado das humanidades, a fronteira também tem sido cruzada, 
quando não ignorada. Uma natureza distinta ou extensiva aos afa-
zeres humanos, e, em especial para os propósitos deste texto, um 
olhar distintivo ou abarcador sobre os animais, são temas que pon-
tuam a filosofia ocidental desde os pais fundadores gregos, seja 
como recurso de singularização humana (as figuras de inversão de 
que fala Despret) ou unificação do vivo (a naturalização), questões 
que ressurgem, com maior ou menor ênfase, em pensadores do iní-
cio da era cristã à modernidade ocidental, como Plutarco, Montaig-
ne e Condillac (DESCOLA, 2003; KALOF; FITZGERALD, 2007). Mas é 
nos últimos 30 ou 40 anos que assistimos a, “dentre os atores não 
humanos, uma irrupção dos animais nas preocupações das ciências 
sociais” (VIANNA; MAIA, 2017, p. 5). Disciplinas como a história, a 
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antropologia e o direito se veem às voltas com a questão animal, 
em sua maioria no contexto dos significados e das funções que o 
animal assume para o humano: o animal como alimento, mão de 
obra, esporte e companhia, o animal como símbolo, o animal como 
depositário de preocupações morais e portador de direitos legais, o 
animal como sujeito reflexivo ou como objeto de investigação cien-
tífica (KALOF; FITZGERALD, op. cit.). 

Por fim, a antropologia toca na ferida, exposta aqui, até agora, sem 
muito cuidado, que diz respeito à necessidade das categorias que vi-
mos utilizando, mesmo criticamente: o que pertence a um mundo de 
objetos impassíveis (artefatos, organismos, forças da natureza) e, de 
outro lado, à agência ruidosa de sujeitos humanos. Cosmologias não 
ocidentais, fontes de conceitos como o “perspectivismo” e “multi-
naturalismo” ameríndios (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 65), lançam 
dúvidas não apenas na validade (universal) da cisão ontológica natu-
reza/cultura e de seu duplo epistêmico, objeto/sujeito, mas também, 
seguindo Latour (1994), em sua observação inequívoca pela ciência 
ocidental (ou seja, local). Uma noção mais bem articulada, que nos 
permite reconhecer a presença e a agência não humana nas redes de 
que participamos, é a de pessoa (STRATHEN, 1996), uma potenciali-
dade atualizada a partir de sua realidade relacional. 

Tal fórmula parece se ajustar ao pensamento ameríndio 
quando este estende à natureza o protocolo da reciprocida-
de, código humano para identificar e domesticar relações, 
revelando que ali, na anta, no macaco, no mastro ritual, no 
arco-íris e nos espíritos auxiliares dos pajés (muitas vezes 
mestres de animais) há a pessoa, criando para nós, ociden-
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tais modernos, uma série de dificuldades na preservação da 
antítese natureza/cultura. Todavia, embaralhar fronteiras do 
que seria, de um lado, a natureza, e do outro a cultura, não é 
façanha exclusivamente indígena e tal ação encontra-se tam-
bém entre nós; a diferença está entre ser uma prática oficial 
ou não (VIANNA; MAIA, 2017, p. 7).

2. “SE NÃO CANTAR, ELES NÃO VEM”

O sol queimou, queimou a lama do rio/ 

Eu vi um chié andando devagar/ E um aratu pra lá e pra cá/

 E um caranguejo andando pro sul/ Saiu do mangue e virou gabiru

(“Da lama ao caos”, Chico Science & Nação Zumbi)

“Se não cantar, eles não vem” dizem, sobre os aratus, as catadoras 
de aratu. Ao conjugar o verbo no singular, “vem”, para um sujeito 
plural – variante legítima e corrente no português brasileiro, como 
ensinam os sociolinguistas (MARTINS; ABRAÇADO, 2015) –, as ca-
tadoras talvez desagradem os gramáticos tradicionais, mas, para 
os nossos propósitos, sintetizam poeticamente as valiosas con-
tribuições de Jakob von Uexküll (2011) e Maurice Merleau-Ponty 
(2010) para um entendimento situado e relacional da percepção: 
a redução morfológica do “vir” (o mover-se em congruência com 
um mundo, configurado pela conduta) ao “ver” (o distinguir esse 
mundo na ação, ou seja, também na conduta). Colocando de modo 
mais explícito, a catadora, em seu papel de observadora, sempre 
em congruência com o mundo que configura, diz-nos que ela deve 
se comportar de tal e tal maneira (ela deve cantar) para atrair o ara-
tu. E, inversamente, que o comportamento do aratu (o vir) é resul-
tado de sua percepção do canto (o ver). Uma metáfora visual que 
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iremos rejeitar parcialmente adiante, mas que é útil, por enquanto: 
se a catadora nada disser – diz a catadora –, o aratu nada vê.

O ritual de captura, de acordo com os relatos das catadoras e as ob-
servações de um dos autores deste capítulo, dá-se da seguinte ma-
neira. As mulheres deslocam-se até o mangue geralmente em gru-
pos, mas, ao chegar ao local de captura, começam a se dispersar, 
de modo a não interferir no trabalho umas das outras. A distância 
cria as condições para que a catadora desenvolva sua performance 
particular em relação aos aratus: uma dança comportamental de 
cada caçadora com sua caça potencial. Afastada de suas colegas, 
a catadora procura um espaço aberto entre as raízes-escoras (as 
“gaiteiras”, como dizem) para subir ou se apoiar e se prepara para 
fazer o “pesqueiro”. Posiciona o recipiente de coleta e percute a 
lata com a vara, em ritmo constante. Colhe galhos verdes dos ar-
bustos e também tamborila os troncos, produzindo mais sons rit-
mados. Em seguida, a catadora desenrola a linha e expõe a isca 
presa na ponta (muitas vezes, um aratu morto: o canibalismo faz 
parte da dieta onívora desses caranguejos) e faz vibrar a vara em 
movimentos laterais do braço, enquanto o resto do corpo perma-
nece em repouso. Move-se apenas o braço do lado em que a vara 
é empunhada, fazendo do artefato vara-linha-isca uma extensão 
do braço (e da mão) e todo esse compósito ciborgue (HARAWAY, 
1991), a porção animada da encantadora de aratus. 

É nessa hora que a catadora inicia seu canto, em uma toada contí-
nua que ressoa nas superfícies do mangue. Pouco a pouco, os ara-
tus vão surgindo a céu aberto, dispersos, mas em grande número, 
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dando à lama escura um tom geral avermelhado. Animais de todos 
tamanhos e idades – mas apenas os aratus: outros habitantes do 
mangue não parecem tocados pelo canto – arrodeiam a isca, que 
a catadora lança seletivamente em direção aos maiores. Estes se 
atracam à oferta usando suas puãs (o par de grandes pinças), e são 
rapidamente içados até o coletor. Ao caírem no recipiente, os ca-
ranguejos fazem um barulho agitado, o que, no entanto, não afasta 
os demais, como se canto e algazarra misturassem-se num convite 
festivo, incitando os demais a se juntarem aos companheiros cap-
turados. O canto é mantido até o fim do pesqueiro, ou até o coletor 
ficar cheio, quando o conteúdo precisa ser transferido para o saco 
de palha (“botar saindo”, dizem as catadoras). A catadora dirige-se 
então a outro local nas proximidades, onde irá reiniciar o ritual. En-
quanto canta, a catadora deve permanecer com o corpo imóvel, à 
exceção do braço-vara-linha-isca que, como dissemos, continua a 
oscilar para atrair os aratus. Mesmo incomodada pelos mosquitos, 
a catadora evita fazer gestos bruscos, pois qualquer movimento 
além do braço que conduz a vara é suficiente para mudar a dispo-
sição dos animais, que se afastam ou evitam agarrar a isca: quebra-
-se o encanto. Quando isso acontece, a catadora sabe que deve se 
mudar, mesmo que o coletor esteja vazio, e dar ao ritual um novo 
início em outro local, pois as relações estabelecidas ali, naquele mo-
mento, foram rompidas. 

Duas questões podem surgir a partir do relato acima: o que acon-
tece com o aratu (em sua experiência com a catadora) para que 
ele se comporte de tal ou tal maneira? E, ao mesmo tempo, para 
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sermos simétricos, o que acontece com a catadora (em sua expe-
riência com o aratu), que faz com que ela aja do modo como age? 
As perguntas podem ser respondidas de maneiras distintas (e até 
ignoradas enquanto perguntas válidas), dependendo da especiali-
dade ou filiação acadêmica do investigador, mas, principalmente, 
dependendo daquilo que nós, observadores (participantes de qual-
quer comunidade de observadores, científica ou não), aceitamos 
como um fenômeno, e, portanto, qualquer explicação dependerá 
de como distinguimos, e se aceitamos como válido, o fenômeno 
que queremos explicar. Essa pode parecer uma afirmação trivial ou 
circular, e, no entanto, é de fundamental importância para falar-
mos de percepção e comportamento, ainda que muitas vezes, em 
nossas explicações científicas, tratemos o observador (aquele ou 
aquela que aceita o fenômeno e aceita a explicação) como dado, 
sem fazermos referência a ele ou ela em nosso caminho explicativo 
(MATURANA, 1997). 

Se tomamos uma etnografia das catadoras de aratu, no âmbito da 
antropologia cultural (é o caso do trabalho de mestrado que inspi-
ra e informa este capítulo), como ponto de partida para ao menos 
uma das perguntas acima, ou seja, para uma compreensão do en-
contro humano-aratu, a explicação poderá incluir o significado cul-
tural ou econômico do aratu, da atividade de captura e do espaço 
do mangue para a comunidade das catadoras (ou para as catadoras 
enquanto grupo distinto), a relação simbólica do aratu com outros 
componentes do sistema de crenças da comunidade, a função do 
aratu nesse sistema, as relações ecológicas que a comunidade esta-
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belece com o entorno, e assim por diante. Nesses caminhos expli-
cativos, ainda que se reconheça o papel do aratu na resposta para 
as perguntas acima, a abordagem do fenômeno prescinde de se 
considerarem as (mudanças de) disposições de ação do aratu e sua 
agência histórica na relação estabelecida com a catadora, ou, como 
sugere Vinciane Despret:

A explicação que mais frequentemente se impõe segue fiel-
mente os esquemas tradicionais de nossa antropologia: os 
animais não têm história; eles participam de uma natureza 
imutável, cujas regras de modificações só podem ser vaga-
rosas e deterministas. Apenas os humanos se transformam e 
fazem as coisas entrarem na história, nas suas histórias (DES-
PRET, 2008, p. 66).

Uma explicação com essas características é boa como qualquer 
outra, e o que a validará não é a descrição do fenômeno ou o mo-
delo explicativo condizentes com uma realidade objetiva, mas sua 
aceitação pela comunidade de observadores, no caso, de antropó-
logos. Discutir o processo de validação das explicações, em geral, 
e científica, em particular, está no cerne do problema que estamos 
propondo: o papel do observador nas descrições e a geração des-
se observador a partir de sua condição de sistema vivo. Ou seja, o 
fundamento da explicação que propomos é biológico, e devemos 
ser explícitos sobre o que entendemos por biologia, não só diante 
da legítima desconfiança de uma “colonização das ciências sociais” 
(ROSE, 2000), mas por nossa tradição arraigada, e disseminada nos 
diversos campos do saber (embora, como vimos na parte 2, povoa-
da de profundas ambiguidades), de distinção entre uma natureza 
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fixa e totalizante (passível, ou passível apenas, de explicações de-
terministas) e uma diversidade de culturas, de modos humanos dis-
tintos de apreender essa natureza (passível, e passível apenas, de 
explicações “sociológicas” ou interpretativas). 

Pensamos que a biologia de um organismo – as estruturas envol-
vidas no viver desse organismo em um dado momento – é tão de-
pendente de processos relacionais e históricos quanto os domínios 
comportamentais ou partilhados (sociais), e não há, nesse particu-
lar, diferença entre sistemas vivos humanos e não humanos. Tam-
pouco consideramos iluminadoras explicações “interacionistas” 
(INGOLD, 2008, p. 86) ou “conciliatórias” (OYAMA, 2008, p. 51), em 
que se busca repartir a causa dos fenômenos relativos ao vivo em 
instâncias naturais (biológicas, genéticas) e culturais (aprendidas, 
ambientais). Como argumenta Susan Oyama (2000; 2008), estraté-
gias assim nos dizem pouco além da reafirmação de suas catego-
rias dicotômicas subjacentes. No sentido de biologia que propomos 
aqui, todos os fenômenos do vivo são biológicos (todos são gera-
dos pelo – e implicados no – viver), e todos são igualmente adqui-
ridos, sempre dependem do que ocorre no desenvolvimento – das 
relações continuamente estabelecidas pelo sistema vivo ao longo 
de sua ontogenia – para surgir e se conservar.

O caminho explicativo que propomos segue, em linhas gerais, a 
epistemologia da escola chilena conhecida como Biologia do Co-
nhecer (BC), que surge na década de 1970 com os trabalhos dos 
neurobiólogos Humberto Maturana e Francisco Varela (MAGRO; 
GRACIANO; VAZ, 1997). A BC é herdeira tardia das discussões so-
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bre uma cibernética (sistemas de controle em máquinas e seres 
vivos) nas Conferências Macy, nos anos 40, que deram origem às 
ciências cognitivas e tiveram a participação dos antropólogos Mar-
gareth Mead e Gregory Bateson (DUPUY, 1996; VARELA; THOMP-
SON; ROSCH, 1997). Mais diretamente, a BC pertence ao ramo da 
“cibernética de segunda ordem” (DUPUY, op. cit., p. 119), com sua 
abordagem sistêmica e a atenção à organização do vivo na gera-
ção do comportamento, da cognição, da cultura e da linguagem. 
Nossa reflexão se deve, ainda, à noção de “sistemas em desenvol-
vimento”, de Susan Oyama (2000), e à proposta, de Vinciane Des-
pret (2004b), de uma antropozoogênese: um mecanismo gerativo 
em que, parafraseando a autora, humano e aratu são causa e efeito 
dos movimentos um do outro. “Ambos induzem e são induzidos, 
afetam e são afetados” (DESPRET, op. cit., p. 15). É o que nos diz 
com todas as letras a encantadora de aratus quando ela diz que, se 
ela não cantar, “eles não vem”.

 3. O QUE É ESCUTAR?

Seres anfíbios – habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. 

Alimentados na infância com caldo de caranguejo: este leite de lama. 

Seres humanos que se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos

(CASTRO, 2007, p. 10).

O encontro humano-aratu inscreve-se, assim como nas relações 
aparentemente mais corriqueiras entre organismos da mesma 
espécie, em uma coderiva ontogênica, ou coontogenia (VIANNA, 
2011), uma dança estrutural que, no curso da história de interações, 
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afeta dois ou mais sistemas ontogênicos. Não se trata de um natu-
ralismo (tampouco de um culturalismo), mas de uma montagem de 
coafetação, uma ecologia de corpos estabilizada por repertórios de 
ações coordenadas (VIANNA; SANCHEZ-CRIADO; GÓMEZ-SORIA-
NO, 2008). Despret (2004) opõe ao recorrente discurso multicultu-
ral da visão (distintas perspectivas a partir de um mesmo referente) 
um discurso melhor articulado baseado na versão, que nos permite 
dar conta da coexistência de múltiplas formas de conhecimento e 
das mudanças de emoção (ou de afeto, como prefere Despret na 
mesma obra) a partir do encontro coontogênico.  

Em um artigo sobre conhecimentos e práticas locais de captura do 
aratu no litoral norte de Pernambuco, os cientistas perguntaram às 
catadoras o que elas sabiam “sobre o ecossistema manguezal e so-
bre aspectos biológicos e ecológicos do aratu” e concluíram, entre 
outras coisas, que o saber local “mostrou-se, em alguns casos, com-
patível com o conhecimento científico publicado sobre os mesmos 
temas” (MACIEL; ALVES, 2009, p. 29). Sem entrar no mérito da ava-
liação dos pesquisadores (se é ou não desejável um saber popular 
sintonizado com a ciência oficial), o artigo aponta como possível fal-
ta de sintonia justamente o relato sobre a percepção aratu dos sons 
produzidos pelas catadoras. Dizem Maciel e Alves (op. cit., p. 31):  

Em sua obra “Zoologia dos Invertebrados”, um dos princi-
pais livros-texto de zoologia em nível universitário no Brasil, 
Ruppert & Barnes (1996) relatam que os órgãos sensoriais 
dos crustáceos incluem olhos, estatocistos, pelos sensoriais 
e proprioreceptores, embora não citem textualmente o 
termo “audição” para descrever a percepção sensorial dos 
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crustáceos. Entretanto, todas as catadoras entrevistadas 
afirmaram que esses animais “escutam” e reagem aos as-
sobios delas. 

Antes de examinar as versões das duas comunidades de observado-
res – nós cientistas, imersos nos debates internos e na literatura es-
pecializada, e as catadoras, enterradas até os joelhos no manguezal 
–, propomos demonstrar, dentro das coerências explicativas da BC 
e dos limites deste capítulo, como são geradas, no viver do organis-
mo, as dinâmicas estruturais que permitem a percepção, a conduta 
coordenada e as distinções feitas pelo observador, partilhadas ou 
não com outro observador. Na BC, o ser vivo é uma máquina de 
determinado tipo, definida por sua organização autopoiética (com-
posto do grego: poiesis, produzir), e pode ser descrita como:

[...] um sistema de processos de produção de componen-
tes concatenados de tal maneira que produzem compo-
nentes que: (i) geram os processos (relações) de produ-
ção que os produzem através de suas contínuas interações 
e transformações, e (ii) constituem a máquina como uma 
unidade no espaço físico (MATURANA; VARELA, 2003, p. 
69, tradução nossa).

O sistema autopoiético primário é a célula, uma rede fechada de 
produções moleculares, em que a dinâmica relacional das molécu-
las gera a rede que as produziu. Mas nem todo ser vivo permane-
ce unicelular. Nós, aratus e humanos, realizamos nossa autopoie-
se como agregados de células em boa parte de nossa ontogenia. 
Como a dinâmica da célula participa da organização multicelular, 
também somos uma máquina autopoiética, a distinção se dando 
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entre sistemas autopoiéticos de primeira (sistemas unicelulares) e 
de segunda ordens (nós, os aratus, e muitos outros organismos). 
Outra distinção é entre organização e estrutura. Para identificar a 
classe “ser vivo”, não precisamos nos referir às propriedades das 
partes e suas relações efetivas (a estrutura), desde que esses com-
ponentes e essas relações participem da manutenção da organiza-
ção autopoiética. É então a organização que define a identidade de 
classe. Mas apontar para a estrutura é crucial, pois os seres vivos 
passam por contínuas mudanças de estado, tanto na história in-
dividual (a ontogenia) quanto no curso da linhagem (a filogenia). 
Assim, enquanto a organização é invariante, a estrutura pode e, no 
caso de seres vivos, precisa mudar, como condição de conservação 
de sua organização autopoiética. O organismo vive em contínua 
mudança estrutural, com conservação da organização (MATURA-
NA; VARELA, 2003). 

Quando observamos um sistema vivo, distinguimos, além de mu-
danças estruturais, relações do sistema como um todo com o meio, 
isto é, as regularidades observadas na relação organismo-meio, a 
que denominamos comportamento (MATURANA; VARELA, 1998). 
Apesar de o observador descrever, ao mesmo tempo, o domínio 
dos estados internos (a fisiologia) e o domínio onde o organismo 
interage com o entorno (o comportamento), ambos não se inter-
sectam: a dinâmica interna não especifica as interações de que o 
organismo participa, assim como as interações do organismo não 
especificam suas mudanças estruturais. Nos termos da BC, nada 
do que acontece com um organismo é especificado de fora, mas é 
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determinado, a cada momento, por sua estrutura (o que não deve 
ser confundido com determinismo genético, impensável em uma 
explicação sistêmica, por lançar mão de descrições reducionistas). 

A separação fenomênica entre fisiologia e comportamento rompe 
com a noção recorrente, tanto na filosofia quanto nas ciências ex-
perimentais, de representação (do mundo, do ambiente, da reali-
dade) como uma operação do organismo, fisiológica ou cognitiva. 
O conceito de determinismo estrutural não nos permite falar de 
interações instrutivas, seja entre o organismo e meio, seja entre os 
componentes do organismo entre si ou com o sistema como um 
todo. Não há, enfim, lugar para o conceito de informaçãona abor-
dagem da BC. Como, então, dar conta da dança estrutural humano-
-aratu, as regularidades comportamentais observadas e relatadas 
pela catadora (ela canta, e o aratu vem), se não pode haver intera-
ções instrutivas?

Sugerimos abordar a questão pelo outro lado, tomando inicialmen-
te não o relato das catadoras, mas o problema tal como colocado 
pelos cientistas. Como vimos, os pesquisadores relutam em aceitar 
o relato de que os aratus “escutam e reagem”, não havendo, na 
literatura científica, estudos que demonstrem uma fisiologia aratu 
compatível com o escutar. A hipótese é que, para reagir, o aratu 
deve ser capaz de captar um evento externo por meio de uma de-
terminada fisiologia. Caso contrário, a descrição das catadoras não 
será aceita pela comunidade científica, pois, na experiência profis-
sional dos cientistas, a explicação de um comportamento percep-
tivo só é válida se a descrição do fenômeno incluir uma descrição 
fisiológica correspondente. 
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Veja que, na formulação dos cientistas, a catadora deve informar o 
aratu (por meio do assobio, como as catadoras de Pernambuco, do 
canto, como as catadoras sergipanas, ou de qualquer outro modo 
de comunicar) para que ele se comporte de tal e tal maneira, uma 
interação instrutiva que, como vimos, não pode ocorrer segundo 
as coerências explicativas da BC. O relato das próprias catadoras, 
no entanto, é bem diferente. Após revisar a literatura sobre a bioa-
cústica de várias espécies de caranguejo – e ponderar que “não se 
deve desconsiderar a possibilidade de que os aratus respondam 
aos estímulos sonoros produzidos pelos assobios emitidos pelas 
catadoras” (MACIEL; ALVES, 2009, p. 31) –, não encontrando confir-
mação inequívoca sobre a audição dos aratus, os autores voltam-se 
para a opinião das catadoras:

Não foi possível observar no discurso das informantes a 
preexistência de um conhecimento que lhes permitisse indi-
car que parte ou órgão específico no corpo do aratu é res-
ponsável pela capacidade auditiva desses animais. Ao serem 
questionadas sobre este aspecto, as entrevistadas apenas 
reafirmavam a existência da função auditiva nesses animais 
(MACIEL; ALVES, op. cit., p. 32).

Tal como as catadoras de Porto do Mato, seguras sobre o têm de 
fazer para o aratu “vir”, suas colegas pernambucanas também não 
têm dúvidas sobre a “função auditiva”. No entanto, não necessitam 
postular um órgão de ouvir para correlacionar seu comportamento 
com o do aratu, pois reformulam sua experiência a partir das mu-
danças estruturais observadas do aratu em congruência com o meio 
(que inclui elas mesmas), ou seja, distinguem o comportamento.
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Separar comportamento e fisiologia na distinção não é privilégio de 
uma “cosmologia das catadoras”, mas um procedimento disponí-
vel nas descrições científicas, às vezes de modo dramático. O caran-
guejo-ferradura (Limulus polyphemus), que, apesar do nome, não é 
parente do aratu, mas de aranhas e escorpiões, possui “um dos sis-
temas nervosos mais bem estudados da natureza” (HENDRIKS-JAN-
SEN, 1996, p. 81) e um sistema visual investigado continuamente há 
quase um século. O olho do animal tem poucos fotorreceptores, e 
são cem vezes maiores que o correspondente humano, facilitando 
a inspeção das conexões neurais. Os neurofisiólogos consideravam 
a visão do caranguejo-ferradura compreendida nos mínimos deta-
lhes. E assim era, até que um cientista decidiu saber o que esse ani-
mal fazia, de fato, com os olhos, e o resultado mudou nossa visão 
sobre a visão do Limulus. O que antes era um sistema rudimentar, 
agora é um mecanismo altamente complexo, combinando controle 
da discriminação de contraste, de sensibilidade à luz e qualidade da 
imagem, um kit de ferramentas visual considerado impossível em 
um sistema biológico (humano ou não). Isso em um sistema, não 
custa repetir, esmiuçado há décadas. Diz Hendriks-Jansen (op. cit., 
p. 83, tradução nossa):

A única maneira de saber o que o olho estava fazendo, era 
estudar seu funcionamento in situ. Mais que isso, a única ma-
neira de dar sentido ao que o olho estava de fato fazendo, 
era entender o que o caranguejo-ferradura estava fazendo 
enquanto estava usando seu olho.

Uma definição abstrata do comportamento, em termos de represen-
tações internas do ambiente (um fisiologia que aponta para um mun-
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do lá fora), não nos mostra o que um organismo faz, pois o compor-
tamento surge a partir do acoplamento estrutural entre organismo e 
meio (uma história de mudanças estruturais modulada pela história 
de interações organismo-meio), mais ainda, essa é uma distinção rea-
lizada pelo observador (que pode ser o próprio organismo), e não 
um operar da dinâmica interna do organismo. É o observador que 
relaciona as mudanças estruturais do meio às mudanças estruturais 
do organismo, e diz: está se comportando de tal e tal maneira, ou “o 
aratu vem!”. Ou seja, o comportamento e a cognição (e a linguagem) 
são operações necessariamente relacionais. 

O viver do organismo permite tantas versões (tantas experiências 
em um mundo) quantos forem os modos de vida e os cursos de 
seu emocionar. E o viver coontogênico (os encontros recorrentes 
com outro organismo) afeta mutuamente as disposições de ação 
dos organismos em interação. Isso se passa com um humano, com 
um aratu, ou com um sistema unicelular. O que é peculiar a nós, 
aratus e humanos, e diferente de uma bactéria, é que possuímos 
um sistema nervoso neuronal, que expande nossas possibilidades 
de acoplamento estrutural. É essa plasticidade do sistema nervoso 
(atribuída exclusivamente ao humano em grande parte da literatu-
ra acadêmica, o que é um equívoco – ver Vianna, 2011) que permite 
a humanos e aratus mudarem seus modos de afetar e ser afetados 
em situações completamente novas, seja uma ida ao manguezal 
para catar aratu, pois o dinheiro anda escasso (apesar do sol e dos 
mosquitos, mas é possível mudar a própria estrutura com chapéu 
e repelente e enfrentar essas condições), seja um encontro com 
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um mamífero enorme que está fazendo ruídos e gestos agradáveis. 
Deixar-se encantar é uma das vantagens (ou tragédias) de se pos-
suir um sistema nervoso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma consequência do modo de explicar o ser vivo na BC é desis-
tirmos da noção, tradicional no pensamento ocidental, de conhe-
cimento como correspondência com a realidade. Se os domínios 
da fisiologia e do comportamento são disjuntos, e as correspon-
dências entre os dois fazem parte do operar do observador, e não 
do sistema observado, toda experiência é válida para o organismo 
(humano ou não) no momento da experiência. Se o organismo não 
opera com representações de uma realidade preexistente ao seu 
operar enquanto ser vivo, não há experiências equivocadas, erro 
ou ilusão. Dizendo de outro modo, não podemos, como sistemas 
determinados estruturalmente, distinguir entre realidade e ilusão 
no momento da experiência. Erro e ilusão só poderão surgir como 
a reformulação da experiência na descrição de um observador, que 
pode ou não ser o próprio organismo que viveu a experiência.

Catar aratu, aliás, só é possível graças à separação ontológica en-
tre experiência e descrição da experiência, que resulta do operar 
de qualquer organismo. Quando o aratu caminha em direção à isca 
(encantado pelo canto da catadora), ele se move em congruência 
com a sua história de interações com a catadora, ou seja, não dis-
tingue, na experiência, uma situação indesejada futura, mesmo que 
o faça depois de ser içado, ou ser colocado no recipiente, ou ir para 
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a panela. Podemos pensar que isso se dá por alguma inferioridade 
cognitiva do aratu, mas o mesmo se passa com o humano: não dis-
tinguimos entre erro e acerto na experiência, apenas na descrição 
a posteriori. Ao trombarmos com alguém na rua, a não ser que o 
façamos de propósito (e nesse caso, trata-se de uma emoção que 
não costumamos chamar de “erro”, mas de “mentira”), vivemos 
confiantemente a experiência de seguir em frente, como se não 
houvesse ninguém no caminho. Só na reformulação de nossa ex-
periência é que surge o erro, e então, dependendo de nossa emo-
ção, nós nos desculpamos ou tomamos outra atitude. No momento 
exato da trombada, no entanto, agimos exatamente como o aratu, 
encantados pelo caminho aberto à frente. 
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A MORTE DO REITOR DA 
UFSC E A CONJUNTURA  
POLÍTICA42

Miriam Pillar Grossi43

INTRODUÇÃO

Apresentei a primeira versão deste texto, há um mês, 
na mesa de Conjuntura Política na Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 
(ANPOCS), onde tinha de representar a antropologia 
no debate sobre o trágico período político que vive-

42 Conferência de encerramento proferida na Semana de Antropolo-
gia da UFS no dia 24 de novembro de 2017. Agradeço o convite dos 
colegas do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Univer-
sidade Federal de Sergipe e, em particular, à Patrícia Rosalba Moura 
Costa, por seu carinho e acolhimento. Meu interesse pela história e 
pelo desenvolvimento da antropologia de Sergipe remonta às co-
memorações dos 50 anos da Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA), que fizemos em 2005. Por isso, acompanho com muito in-
teresse o crescimento da antropologia aqui em Aracaju, desde que 
vim pela primeira vez à UFS na ABANNE, em 2007.

43 Professora titular do Departamento de Antropologia da Universi-
dade Federal de Santa Catarina.
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mos neste momento no Brasil e agradeço a demanda de apresen-
tá-lo novamente aqui, pois me permitiu retrabalhar as ideias que 
lá desenvolvi, inclusive atualizando a trágica história que estamos 
vivendo na UFSC com tudo que aconteceu no último mês.

Assim como outros colegas antropólogos (Alfredo Vagner, Bela 
Bianco, Carmen Rial, Lia Zanotta Machado) que têm refletido so-
bre as razões dos ataques que antropólogos vêm sofrendo, tendo 
como caso paradigmático a CPI INCRA/FUNAI, que criminalizou vá-
rias colegas, considero que é nosso método de investigação, a et-
nografia, que está em jogo. Nesse sentido, apresento a vocês este 
texto de cunho etnográfico como ato de resistência político-meto-
dológica. Creio que é a partir da produção etnográfica que nós, an-
tropólogos e antropólogas, poderemos contribuir para a reflexão e 
o debate sobre o momento político atual. 

Estamos vivendo uma conjuntura política de confronto, de retro-
cessos sociais e econômicos, de insegurança e de incertezas. Uma 
conjuntura que é permeada por inúmeros processos de subjetiva-
ção que têm efeitos diretos sobre nossas vidas.

O golpe político-midiático-parlamentar que se iniciou com o impea-
chment da presidenta eleita Dilma Rousseff caracteriza-se, entre 
muitas outras questões, por importantes retrocessos nos direitos 
sociais e individuais ligados às profundas transformações pelas 
quais o Brasil passou nos 13 anos de governos petistas da frente 
popular. Golpe que tem a incrível capacidade de nos surpreender 
diariamente com novas e absurdas votações, decisões e ações que 
parecem destruir rapidamente o que levou décadas a se construir 
politicamente no campo dos direitos sociais.
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Estamos em um dramático momento de “fim dos direitos”, que se 
iniciou infelizmente já no primeiro governo Dilma (2011-2015), com 
exemplo em algumas ações a favor do agronegócio, como ter cha-
mado a senadora Katia Abreu como ministra da Agricultura, ou nas 
respostas às pressões da bancada evangélica e conservadora em 
relação ao que se tornou conhecido como “kit gay”, com a célebre 
afirmação de que “em meu governo não faremos propaganda de 
opções sexuais”.

Muitas têm sido as comparações deste momento com o Golpe Mili-
tar de 1964 e com a forma como ele foi se implantando e recrudes-
cendo ao longo dos anos. Mais do que nunca o conceito de “devoir 
de mémoire” (dever de memória), tão caro aos historiadores fran-
ceses, torna-se imperativo e recorrente para intelectuais de nossa 
geração que viveram infância e/ou juventude sob a ideologia da 
“ordem e progresso”, do “Brasil, ame ou deixe-o”. Dever de memó-
ria, conceito forjado junto com o de direitos humanos (que ainda é 
“do homem” em algumas línguas, felizmente não no português), 
ajuda-nos, enquanto antropólogos, também a pensar sobre o golpe 
atual, lançando mão do método comparativo, tão caro a diferentes 
correntes teóricas de nossa disciplina. 

Para ilustrar meu argumento a respeito da importância de se pensar 
nos efeitos subjetivos que a conjuntura política atual provoca e pela 
qual ela é também constituída, compartilho com vocês o processo 
que estamos vivendo na UFSC desde a prisão do reitor Luiz Carlos 
Cancellier de Olivo, no amanhecer da quinta-feira 14 de setembro 
de 2017. Creio que o que estamos vivendo na UFSC, nesses últimos 
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dois meses e meio, é um balão de ensaio do que o governo golpista 
prepara como ataque às universidades federais. O que tem aconte-
cido na UFSC é revelador dos impactos perversos da atual conjun-
tura nacional na nossa vida cotidiana de professores/pesquisadores 
vinculados ao sistema nacional de educação e de ciência e tecnolo-
gia. Trata-se, sem dúvida, de uma faceta do golpe que visa atingir 
diretamente o campo científico e a vida acadêmica brasileira.

1. PRISÃO E MORTE DO REITOR

Às 6 h da manhã da quinta-feira 14 de setembro de 2017, o reitor 
da UFSC Luiz Carlos Cancellier de Olivo é surpreendido em sua 
casa pela Polícia Federal (PF), que o leva para interrogatório com 
grande estardalhaço midiático. Ele havia chegado na véspera de 
viagem internacional a Portugal e ainda estava sob efeito de outro 
fuso horário.

A notícia, dada em primeira mão pela sucursal da Rede Globo em 
Santa Catarina, no jornal da manhã, espalha-se como pólvora nas 
redes sociais e em todos os espaços da universidade. Soubemos 
pela imprensa que se trata da operação denominada de Ouvidos 
Moucos. Operação dirigida pela delegada Erika Marena, recente-
mente transferida de Curitiba, onde integrava a equipe da Opera-
ção Lava-Jato, e candidata na lista tríplice para dirigir a Polícia Fede-
ral, aceita pela juíza Janaina Cassol Machado. 

A imprensa que havia sido convocada para o “flagrante” da prisão é 
também chamada para uma “coletiva” na Polícia Federal, transmiti-
da ao vivo às 10 h da manhã, na qual pouco se sabe sobre o porquê 
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da prisão do reitor. Circula já na mídia a informação de que teria 
havido um desvio de 80 milhões de reais na UFSC. Na verdade, já se 
sabe que esse é o valor total do programa de educação a distância 
(EAD) da CAPES e que o desvio localizado na UFSC, ligado ao curso 
de EAD em Administração, teria sido de cerca de 300 mil reais.

Aparece naquele momento a informação de que o reitor estava 
sendo acusado de “obstrução de justiça”, em confronto com o cor-
regedor da UFSC Rodolfo Hickel do Prado. Este teria instruído uma 
professora que estava coordenando a EAD a gravar uma reunião 
com o reitor na qual ele teria dito para “engavetar” o processo de 
denúncia, buscando dialogar com os diversos setores envolvidos, 
e essa gravação seria a base da denúncia contra o reitor feita pelo 
corregedor à Polícia Federal. 

No fim do dia 14 de setembro, após um dia inteiro de interrogatório, 
sem se alimentar, o reitor foi levado ao presídio de Florianópolis 
por “falta” de espaço de carceragem da Polícia Federal na cidade. 
Na prisão, junto com outros seis colegas da UFSC, todos homens, 
acusados de fazerem parte de um grupo criminoso que havia des-
viado, há vários anos, recursos do curso de EAD de Administração, 
o reitor é submetido ao “procedimento-padrão” que sofre todo 
preso. Foi despido integralmente, algemado nas mãos e nos pés, 
ficou várias horas nu (em uma noite relativamente fria), escutan-
do brincadeiras dos outros presos sobre seu corpo e sua genitália, 
passou pela revista íntima, recebeu uniforme laranja-padrão e foi 
recolhido à cela de presos no espaço do presídio considerado de 
“segurança máxima”. 
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Há uma semana, motivada pela pesquisa que iniciei sobre esse dra-
mático evento na UFSC e graças à presença de uma agente peniten-
ciária na turma de Métodos II, fizemos uma visita de campo ao com-
plexo penitenciário de Florianópolis e pudemos ver, “com nossos 
próprios olhos”, o lugar onde o reitor esteve preso. Não vou entrar 
em detalhes sobre o impacto que essa visita teve sobre nossa tur-
ma, mas, com certeza, saímos todos de lá profundamente afetados 
(usando um conceito de Jeanne Favret-Saada) com o que imagina-
mos sobre o que Cancellier viveu naquele horrível lugar.

Voltando aos dias 14 e 15 de setembro, na UFSC impera a perplexi-
dade total, pois Cancellier era um reconhecido advogado, professor 
do curso de Direito e especialista em Direito Tributário. Além disso, 
ele era visto pelas correntes de “esquerda”, tanto pelos docentes 
quanto pelo movimento estudantil, como alguém com “posições 
de direita”, inclusive por correr o boato de que seria da maçonaria 
(exigência, aliás, obrigatória para ser reitor da UFSC).  

É importante lembrar que a UFSC já havia sido invadida pela Polícia 
Federal durante a gestão anterior da reitoria, em março de 2015, 
ainda no governo Dilma, no evento que ficou conhecido como “a 
revolta do bosque”. Nesse episódio em que a polícia entrou no cam-
pus para apreender jovens estudantes supostamente traficantes de 
maconha, estudantes e professores tentaram impedir que os dois 
rapazes acusados fossem presos. Nessa ocorrência, que envolveu 
a polícia de choque e teve vários estudantes atingidos por balas de 
borracha e bombas, os diretores do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFH), Paulo Pinheiro Machado e Sonia Maluf, junto com 
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outros professores e estudantes foram processados judicialmente 
por terem tentado mediar a revolta estudantil contra a polícia e a 
tropa de choque. Muito antes da “revolta do bosque”, o CFH já era 
considerado o foco de resistência da esquerda na universidade, as-
sim o ataque da Polícia Federal a esse centro era também um ata-
que a posições progressistas no campus da UFSC. Por isso, a prisão 
do reitor, considerado “à direita”, “defensor da Lava-Jato” e com 
bom trânsito junto ao Ministério da Educação do governo golpista, 
não fazia sentido para muita gente.

Na noite do dia 14 de setembro, a prisão do reitor e a “corrupção 
de 80 milhões de reais” são amplamente noticiadas em todos os 
órgãos da imprensa local e nacional, com destaque no Jornal Nacio-
nal. Manchetes, comentários, suposições, interpretações, conclu-
sões sobre a “corrupção” nas universidades públicas são a tônica 
das notícias que visam mostrar que a corrupção está em todo o se-
tor público, já apontando para o que vemos emergir como resulta-
do desse processo, a privatização da educação.

Com o apoio de eficientes advogados, Cancellier foi liberado na sex-
ta-feira 15 de setembro, no fim do dia, pela juíza substituta Marjôrie 
Cristina Freiberger, mas os outros colegas permaneceram por mais 
5 dias presos.

Inicia-se, então, na UFSC a segunda fase desse “evento crítico” 
(usando os termos de Veena Das). Acuado pela decisão da juíza de 
que não poderia nem voltar a seu cargo de reitor, nem entrar no es-
paço geográfico do campus, nem falar com nenhuma pessoa vincu-
lada à universidade, Cancellier, cuja vida era a UFSC em tempo inte-
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gral (costumava passar mais de quinze horas diariamente e nos fins 
de semana circulava nas festas e nos eventos culturais do campus, 
sendo a UFSC o lugar onde passava a maior parte de seu tempo), 
passou a viver em prisão domiciliar, morava sozinho em um modes-
to apartamento localizado em frente à UFSC. Não podia sair de casa 
e atravessar a rua, pois corria o risco de ser preso novamente se 
infringisse a determinação da juíza. Também pouco saia de casa, 
nem tinha carro, até então sempre fora trabalhar na reitoria a pé.

Durante as três semanas que se seguiram à prisão, imperou na 
UFSC um “sonoro silêncio”. A vice-reitora Alacoque Herdman, que, 
no momento da prisão, estava em viagem no exterior, assume a 
reitoria na segunda-feira 18 de setembro. O Conselho Universitário 
reúne-se sem qualquer menção à prisão na pauta, atividades suce-
dem-se como se nada diferente tivesse acontecido. A determina-
ção em diferentes setores da UFSC era de “seguir a vida” como se 
“nada tivesse acontecido”. Todo mundo tem medo. “Se o reitor foi 
preso, todos nós podemos também passar por isso” é um comen-
tário recorrente em conversas em torno de um café. Muitos de nós, 
também responsáveis pela gestão de projetos com recursos públi-
cos de monta, coordenação de outros cursos de EAD, chefias de de-
partamentos/cursos de graduação e de pós-graduação, tememos 
que práticas correntes na gestão de recursos públicos possam ser 
postas em suspeição, criminalizadas.

Visitas, mensagens, telefonemas, uso do Facebook são totalmente 
proibidos ao reitor. Dizem que seu computador e celular haviam 
também sido aprendidos quando de sua prisão. Ele, que era um as-
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síduo frequentador do Facebook, postando diariamente fotos de 
todos os encontros que tinha, dos eventos de que participava, de 
melhorias que sua gestão vinha fazendo na UFSC, deixa imediata-
mente de fazer qualquer postagem. Silêncio total. Ninguém sabe 
o que está acontecendo, como se posiciona em face de sua prisão 
arbitrária.  Até Padre William, professor do departamento de Biblio-
teconomia da UFSC e responsável pela Pastoral Carcerária, dese-
jando dar “apoio espiritual” na prisão e em casa, é impedido de ter 
contato com Cancellier, apesar de muita insistência, como revelou 
em uma das missas de sétimo dia a que assisti.

Nos dezoito dias que se seguiram à sua prisão, Cancellier deu uma 
entrevista coletiva no escritório de seus advogados e enviou uma 
carta ao jornal O Globo. Nas duas ocasiões, referia-se à “humilha-
ção” vivida na prisão e ao impacto que esse evento teve em sua 
vida e subjetividade, sempre dizendo que nunca se esqueceria do 
que passou. Na análise de seu grande amigo e ex-senador Nelson 
Wedequin, a forma como Cancellier viveu a prisão tinha aniquilado 
todas suas forças e seus projetos, uma vez que não via qualquer 
possibilidade de reassumir, em breve espaço de tempo, seu cargo 
de reitor eleito pela comunidade universitária.

Na quinta-feira 28 de setembro, duas semanas após sua prisão, circula 
a notícia de que a juíza havia autorizado sua entrada na UFSC por duas 
horas e meia, das 16 h às 18 h 30, tempo que ela considerou necessário 
para orientação de alunos que estavam em processo seletivo na pós-
-graduação de Direito. Na UFSC, a notícia é vista como um bom pressá-
gio de que logo a juíza autorizaria o reitor a voltar a seu cargo. 
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Ninguém podia imaginar o que aconteceria na manhã da segun-
da-feira 2 de outubro, quando Cancellier jogou-se, às 10 h 30, do 
quinto andar pelas escadas rolantes de um dos principais shopping 
centers de Florianópolis. 

Uma hora depois do trágico suicídio, a notícia começa a circular. Os 
relatos de como as informações chegam à UFSC revelam o papel 
das mídias eletrônicas no cotidiano do espaço universitário. Em sa-
las de aula, estudantes começam a receber notícias por seus celu-
lares (sempre ligados, mesmo quando os professores exigem que 
estejam desligados). Muitas aulas param imediatamente. Não há 
outro assunto na imensa fila do restaurante universitário. Ninguém 
sabe o que fazer. Oscila-se na interpretação do ato extremo de sui-
cídio. Seria um ato político? Seria a prova de que ele era culpado? 
No bolso de sua calça, havia um bilhete: “Minha morte foi decreta-
da quando fui banido da universidade”.

Vivemos, nas 36 horas que se seguiram, um intenso ciclo ritual en-
volvendo a ampla comunidade florianopolitana com vínculo com a 
UFSC. Inicia-se com a entrada do caixão, com o corpo banido do 
reitor, pela porta da frente da reitoria na segunda-feira, às 15h. Os 
estudantes da licenciatura indígena, que o queriam muito bem, fa-
zem um emocionante ritual de despedida. Continua com o velório 
no hall da reitoria, aberto toda a noite (coisa impossível hoje nas 
capelas mortuárias da maior parte dos cemitérios no Brasil), com 
livro de registro de condolências onde longos relatos são escritos. 

Destaco a presença de alguns cartazes carregados por pessoas ali 
presentes: “+ empatia, + respeito, + amor em nossas instituições e 
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relações. Descanse em paz, Reitor Cancellier”. E uma imensa faixa 
de protesto: “Democracia de Luto em Luta. Aqui mais uma vítima 
do estado de exceção e sua mídia”, que será colocada em diferen-
tes lugares durante todo o velório e as homenagens.

No dia seguinte, o caixão é levado para o Centro de Cultura e Even-
tos da UFSC, onde o Conselho Universitário presta homenagem em 
reunião extraordinária que se configura como uma cerimônia de 
homenagem com corpo presente. As 1.300 cadeiras ocupadas, de-
zenas de pessoas pelos corredores, nas portas, centenas de coroas 
de flores no palco, discursos emocionados, com destaque para o 
discurso do procurador e professor da UFSC Ledio Rosa, amigo de 
Cancellier desde a infância modesta em Tubarão, cidade de mine-
ração no sul de Santa Catarina. São duas horas de reflexão coletiva 
sobre a perda da autonomia da universidade, sobre a perseguição 
jurídico-midiática que tantos políticos estão sofrendo, sobre as no-
vas formas de inquisição que estamos vivendo no Brasil.

“Honra” tornou-se uma categoria-chave explicativa para a maior 
parte de seus amigos na cerimônia de homenagem com corpo pre-
sente. Expressão da antropologia, em particular aquela conhecida 
como “do mundo mediterrâneo” – conforme Pitt Rivers, Bourdieu, 
Peristiany –, honra é um conceito-chave na construção da identida-
de masculina. 

Na tarde da terça-feira 3 de outubro, o corpo é enterrado em meio 
a discurso inflamado dos familiares, que exigem que seja “apurada 
a verdade” sobre as acusações que levaram Cancellier à prisão e ao 
suicídio. Cemitério lotado, engarrafamentos para acesso, homens 
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engravatados, autoridades atuais e pregressas da UFSC e da políti-
ca municipal, estadual e federal. No fim do enterro, pequenos gru-
pos tentam entender o que aconteceu.

Três dias de luto são decretados, mas os sentimentos coletivos de 
vazio, perplexidade e perda de sentido marcam conversas, posts 
nas redes sociais e inúmeros espaços da cidade. 

2. APÓS A MORTE

Devido ao limite de tempo que uma conferência exige, limitarei o 
detalhamento do que vem acontecendo na UFSC desde o fim do 
luto oficial, em 6 de outubro, pois, assim como no golpe midiático-
-parlamentar que estamos vivendo no Brasil, não há dia na UFSC 
em que não haja um novo “lance” em relação à reitoria. Resumo os 
principais lances dessa acirrada disputa política.

A primeira questão após a morte do reitor dizia respeito a quem 
o substituiria legalmente. A vice-reitora, que o estava substituindo 
em sua ausência, não poderia legalmente o suceder, visto que o 
mandato da atual reitoria completava apenas 18 meses.

Com o apoio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), o Conselho Universitário 
votou por unanimidade pela solicitação de que o Ministério da 
Educação (MEC) garantisse a continuidade do mandato do grupo 
eleito, mantendo a profa. Alacoque como reitora. Todavia, correm 
comentários pelo campus de que ela é “fraquinha”, “não tem pulso 
para ser reitora”, “é só uma enfermeira”. Mulheres não podem es-
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tar no poder. A última reitora e sua vice-reitora haviam sido massa-
cradas nas urnas pela reeleição devido a acusações machistas.

Em face de demandas e pressões para afastamento do corregedor, 
visto como o principal responsável pela prisão do reitor, o chefe de 
gabinete faz um decreto afastando-o do cargo por sessenta dias 
para “averiguação do que ocorreu”. Parte significativa da UFSC vi-
bra, pois finalmente o corregedor seria averiguado. Começam a cir-
cular informações sobre seu passado: de “abuso” de duas ex-mu-
lheres, que o processam na justiça, a abuso de autoridade como 
síndico de um condomínio de luxo contra um vizinho morador.

Dois dias depois, a reitora anula o ato do chefe do gabinete. Con-
ta-se que teria sofrido pressão direta do corregedor e de outros 
membros de instituições de justiça, que a ameaçaram de prisão. O 
chefe de gabinete pede demissão. Ao que é seguido por quase to-
dos os pró-reitores, com exceção de duas mulheres, na Secretaria 
de Cultura e Arte (SECART) e na Secretaria de Ações Afirmativas e 
Diversidades (SAAD), que mantêm o apoio à Alacoque.

O Conselho Universitário reúne-se por autoconvocação e decide 
que quem deverá assumir a reitoria é seu decano, prof. Ubaldo Bal-
tazar, diretor do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e grande amigo 
de Cancellier. A reitora pede licença de saúde por 60 dias, ao que é 
seguida pelo corregedor, que se afasta pelo mesmo motivo. Man-
da-se pedido ao MEC para que a lista tríplice à nova reitoria seja en-
viada em abril, após a eleição. O MEC responde que a data de envio 
da lista tríplice é início de março, o que inviabiliza a eleição.  
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3. ALGUMAS ANÁLISES 

Muitas são as análises possíveis sobre a “tragédia” da UFSC, mas eu me 
deterei apenas a três pontos: judicialização, disputas políticas e EAD.

3.1. JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A primeira reflexão que tem sido feita sobre o que está acontecendo 
na UFSC diz respeito aos efeitos perversos dos processos de judicia-
lização e de suspeição em curso hoje no Brasil, que se refletem em 
todos os espaços da vida social. A entrada desses mecanismos no 
interior dos muros universitários foi uma dolorosa novidade na UFSC.

As operações Lava-Jato e Ouvidos Moucos foram realizadas com os 
mesmos mecanismos de prisões arbitrárias realizadas sem convo-
cação para prestar depoimentos. No modus operandi destas, está 
em jogo tanto o forte aparato de forças repressivas (no caso da 
prisão dos professores da UFSC, foram mobilizados 104 policiais 
vindos de distantes lugares do Brasil, como o Maranhão, com um 
custo avaliado em mais do que os 300 mil reais implicados no des-
vio de verbas da EAD) quanto o objetivo de grande alarde midiático 
e a destruição da imagem da universidade pública.

A forma como o aparato de repressão jurídico-policial foi usado 
no caso do reitor teve também forte impacto subjetivo para o 
corpo docente, o corpo discente e o corpo técnico-administrati-
vo da UFSC. Medo, pânico e depressão foram sentimentos com-
partilhados e vividos por uma parcela importante de colegas com 
quem conversei. Insegurança, perplexidade, raiva e demanda por 
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retratação da mídia foram sentimentos evocados nos depoimen-
tos da homenagem pública, dos textos em blogs, boletins e nos 
posts do Facebook. O sentimento de insegurança e o medo de ser 
preso, de ser processado, de ter sua reputação destruída estavam 
presentes em respostas frequentes de professores ocupando 
qualquer cargo administrativo na UFSC: do representante de de-
partamento de extensão à direção de centros de ensino. “Se o 
reitor foi preso sem ser diretamente culpado pelo suposto desvio 
de verbas de um dos muitos projetos EAD da UFSC, qualquer um 
de nós pode sofrer repressão ainda pior” tornou-se formulação 
recorrente na UFSC desde então. Hoje é muito mais demorado e 
difícil fazer um processo acadêmico “andar”, pois, nas diferentes 
etapas de ciência e apoio legais (departamento, curso, direção de 
centro, câmaras superiores, pró-reitorias etc.), há muito receio de 
aprovações ad referendum, assim se exige agora mais tempo para 
detalhada leitura dos processos.

3.2. DISPUTAS POLÍTICAS E PROJETOS DE PODER

Emergiram também no bojo desse doloroso evento acusações polí-
ticas envolvendo sujeitos e subjetividades. Mágoas pessoais vincu-
ladas à campanha eleitoral para reitoria de 2015 emergiram. Notas 
de sindicatos e movimentos, argumentações em listas de e-mails e 
posts em redes sociais passaram a produzir reposicionamentos no 
tradicional campo de disputa esquerda/direita. 
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Observamos também um grande tensionamento em um dos 
campos políticos que era a “marca” da reitoria de Cancellier: 
“respeito às diversidades”. Mote de sua campanha política, “Na 
UFSC tem diversidades”, e objeto do calendário de 2017, ele ha-
via criado a SAAD, que hoje acolhe, em três secretarias, as de-
mandas, os conflitos e as tensões de estudantes cotistas raciais, 
de pessoas transgênero e de pessoas com deficiência, na luta 
contra as violências de gênero e LGBTfóbicas no espaço da UFSC 
– ações vistas como “quinquilharia”.

Pioneira na implantação das cotas raciais e sociais e no reconheci-
mento do nome social a pessoas transgênero no espaço universi-
tário, a UFSC ainda vive, passados mais de sete anos de implanta-
ção, tensionamentos conservadores em relação a essas políticas. 
O Boletim da APUFSC, em nome da “neutralidade”, tem publicado 
artigos acusatórios contra a “ideologia de gênero”. Após a realiza-
ção do 13 Mundo de Mulheres/Fazendo Gênero 11, que acolheu mais 
de dez mil participantes, recebemos mensagens ofensivas vindas 
de professores conservadores acusando “feministas” de estarem 
“enlameando” a universidade. Mensagens racistas circulam regu-
larmente na lista de Facebook dos estudantes da UFSC. Estudantes 
indígenas e negros são sistematicamente discriminados em situa-
ções correntes da universidade. E, para coroar o momento, até o 
Movimento Brasil Livre (MBL), que dispensa apresentação, con-
seguiu, por meio de apoio de professores do Centro Tecnológico 
(CTC), espaço para a realização de um evento sobre “as vítimas do 
comunismo” em função dos 100 anos da Revolução Soviética. Nun-
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ca imaginaríamos que a UFSC, espaço democrático por excelência, 
pudesse um dia vir a acolher movimentos autodeclarados fascistas, 
racistas, homofóbicos e misóginos. Assistimos perplexos (e com 
muito receio) a esses últimos acontecimentos!

Sem dúvida, o que está acontecendo com o desmonte da UERJ diz 
também respeito a essa reconfiguração do mercado da educação. 
Muitos lembram-se do pioneirismo da UERJ ao ter uma política de 
cotas por inclusão racial e social no Brasil muito antes das federais. 
É também esse símbolo de “inclusão” e de “diversidade” que está 
sendo atacado, junto com o ensino, a pesquisa e a extensão de alta 
qualidade ali desenvolvidos.

3.3. ENSINO A DISTÂNCIA E MERCADO DA EDUCAÇÃO

O terceiro eixo de análise obriga-nos a pensar sobre os interesses 
econômicos presentes no projeto de desmonte da universidade pú-
blica pelo qual estamos passando no Brasil.

Neste ano, de janeiro a maio, tive o privilégio de ser professora na 
Universidade de Columbia, em Nova Iorque, onde ocupei a cátedra 
Ruth Cardoso.  Essa estadia permitiu-me ver de perto como fun-
cionam as universidades de prestigio norte-americanas, através de 
doações de milionários que direcionam seus apoios para o desen-
volvimento de determinados campos de conhecimento. Pude tam-
bém acompanhar a intensa programação envolvendo o Brasil na 
Columbia do Global Center, do Leman Center for Brazilian Studies, 
do Institute of Latin American Studies (ILAS) e em outros centros 
de estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos, como o Centro de 
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Harvard. Diferentemente de minha experiência como docente de 
antropologia/ciências sociais no Brasil, pude ali conviver com insti-
tuições, grupos e pessoas que representam (e não têm vergonha 
de defender publicamente) o pensamento neoliberal como modelo 
à educação superior.

Pude assim ver, “com meus próprios olhos”, que neste momento 
está havendo um forte investimento privado de empresas e organi-
zações brasileiras que se reconhecem no neoliberalismo na forma-
ção de uma jovem geração de brasileiros que está sendo preparada 
no exterior para a implantação do projeto político de privatização 
das universidades brasileiras. 

O que aconteceu com o reitor da UFSC, cujo foco é uma operação 
de controle dos cursos de ensino a distância, ilustra diretamente 
um dos campos do mercado da educação em disputa. 

Na semana passada, viajando pelo interior de Santa Catarina, cha-
mou-me atenção o número de outdoors, nas principais estradas 
do Estado, de “novas universidades” fazendo publicidade de seus 
cursos universitários, muitos deles “totalmente a distância”.  Certa-
mente esse mercado das universidades particulares já existia, mas 
nunca esteve tão visível como agora.

Sem dúvida, o mercado de EAD é um dos mais promissores, pois, 
no modelo neoliberal de empreendedorismo, tem-se como lema 
“aprenda e construa sua carreira/empresa sozinho”. No modelo 
empresarial dos cursos de EAD, eles significam lucro certo e garan-
tido, com investimento mínimo em equipamentos e recursos huma-
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nos. Diferentemente dos cursos de EAD que fazem parte do projeto 
da CAPES de licenciaturas e do MEC de especializações para pro-
fessores do Ensino Fundamental em sala de aula, esses cursos não 
envolvem nem espaço físico de uma universidade/centro de ensino, 
nem recursos humanos qualificados (seja como professores, seja 
como tutores que, em tese, devem acompanhar o aluno em seu 
processo de aprendizado à distância).

A acusação contra a EAD da UFSC ilustra claramente esse processo 
de desmoralização de um sistema de educação que visa à democra-
tização do ensino de graduação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o exemplo etnográfico que trouxe aqui, espero ter mostra-
do como nós antropólogos podemos pensar na conjuntura a partir 
de nossas experiências mais próximas enquanto sujeitos políticos, 
atravessados pelas políticas repressivas que marcam o atual mo-
mento político no Brasil. 

Fazendo nosso “dever de memória”, não custa lembrar que, duran-
te a ditadura militar, foram poucos os casos de entrada da polícia 
no campus. Lembro bem das manifestações de que participávamos 
no fim dos anos 1970, em Porto Alegre, em que o campus era o refú-
gio onde sabíamos que a polícia não entraria.

Os ataques à UFSC, com a dramaticidade do que aconteceu com 
nosso reitor eleito, não são atos isolados. Eles falam do momento 
político nacional e global. Eles nos apontam para os sérios retroces-
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sos que estamos vivendo nas universidades públicas, como o decre-
to de ontem que restringe toda e qualquer ascensão funcional de 
novos professores universitários.

Como membros dessa vasta comunidade acadêmica brasileira, 
fortemente ancorada no sistema público de produção de conheci-
mento, urge encontrar meios de resistência às formas como nosso 
espaço de trabalho e produção intelectual está sendo atacado
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