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As reflexões traçadas por Camilo de Albuquerque Braz (2010) em sua 

etnografia imprópria em clubes de sexo masculino em São Paulo provocam discussões 

que se inclinam aos diálogos abertos no percurso da disciplina Etnografia: observação e 

participação, ministrada pelxs professorxs Carmem Rial e Hélio R. S. Silva no segundo 

semestre de 2014 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e desdobram-se, 

aqui neste artigo, em elucidações que dizem respeito aos limites, desafios, dilemas e 

possibilidades que (des)orientam o método etnográfico e a pesquisa de campo. 

Questões que indelevelmente atravessam as relações circunstanciais e 

intersubjetivas em campo, como as abordadas por Camilo Braz (2010), intensificam as 

reflexões que fluiram no decorrer das aulas, que abordaram e discutiram o alcance da 

observação, os sentidos e dimensões da participação, e desdobramentos etnográficos a 

partir do movimento dos conceitos e posicionamentos éticos e metodológicos nas 

pesquisas de campo, que passam indelevelmente pela negociação da presença dx 

pesquisador/a em campo e da consciência de sua materialidade e posição como 

condição elementar da observação etnográfica.  

Como nos conta Braz (2010), a escolha de adentrar e percorrer os circuitos dos 

clubes de sexo para homens e a opção de sua delimitação enquanto campo de 

investigação se deu de forma estratégica, permitindo assim, além de articular “o 

processo de criação de novas segmentações no mercado de lazer sexual entre homens no 

Brasil”, também abrir campo reflexivo sobre “a valorização, incorporação e 

performatividade de estereótipos relacionados à virilidade nas relações afetivo-sexuais 

entre homens.”. 

Ao destrinchar as ideias dos diálogos a respeito das “novas” formas de erotismo 

e os limites da sexualidade no âmbito do mercado e também os debates contemporâneos 

acerca das masculinidades, inicialmente o autor nos lembra que nas Ciências Sociais 

não existem acordos e consensos quanto à delimitação do significado e dos objetos 

associados ao que seria a sexualidade, podendo esta ser considerada em relação à 
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família, parentesco, “pensada como constitutiva da subjetividade e/ou da identidade 

individual e social, concebida como representação, desejo ou, simplesmente, como 

atividade ou comportamento” 

A recomposição dos caminhos dos Leather Sex Clubs norte americanos e 

europeus de meados dos anos de 1960 a 1980, que migraram via mercado para outros 

países a partir dos anos de 1990, servem como base para a análise de como convenções 

de gênero, sexualidade e erotismo “viajaram” e se desdobraram no Brasil, mais 

especificamente na cidade de São Paulo. Segundo o autor:  

 

                                      Esses estabelecimentos surgiram em São Paulo no final dos anos 1990, 
buscando diferenciar-se dos locais comerciais tradicionais para sexo entre 
homens, como saunas e cinemas pornôs, flertando com “fetiches” presentes 
na pornografia gay e apropriando-se de elementos historicamente construídos 
em torno dos leather sex clubs norte-americanos e europeus. (BRAZ, 2010. p. 
5) 

 

Por este caminho, o autor apresenta as histórias dos clubes de sexo paulistanos 

elucidando o contexto que possibilitou o surgimento destes estabelecimentos, levando 

em conta as próprias trajetórias e escolhas eróticas dos donos e idealizadores destes 

locais, assim como a reflexão acerca dos sentidos e interpretações que adquirem as 

experiências vivenciadas pelos frequentadores dos clubes. 

Ademais, os percursos metodológicos, teóricos e etnográficos percorridos por 

Camilo Braz trazem reflexões que passam por sua inserção etnográfica nos clubes de 

sexo e sobre as formas pelas quais acessou seus colaboradores de pesquisa, além de 

questionamentos sobre as desconfianças a respeito de sua posição limiar frente a este 

campo de investigação, onde “as implicações de estar “vestido de antropólogo” em 

locais onde a (semi)nudez é a vestimenta obrigatória”, serviriam, em sua pesquisa, para 

a problematização do campo a partir de sua própria corporalidade em situações 

“permeadas pelo desejo”. 

Tais interpretações partem da constatação que estes clubes de sexo masculino 

além de serem espaços para experimentações sexuais diversas, são também espaços de 

reafirmações de convenções sociais de gênero orientadas por marcadores sociais da 

diferença, tais como raça/cor, sexualidade e classe social, que pôde ser observado a 

partir do uso da internet como ponte aos clubes de sexo, recortando, desse modo, seu 

percurso etnográfico.  
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Suas navegações por sites relacionados aos clubes para sexo entre homens em 

São Paulo descritas em seus diários de campo a partir de suas observações livres  

(Perlongher, 2008), deram início aos questionamentos iniciais e ao recorte e 

delineamento de seu campo: 

 

Criei perfis nelas sob o pseudônimo de Antropólogo Unicamp, nos 
quais explicava qual o tema da pesquisa, disponibilizava o endereço 
eletrônico de meu currículo cadastrado na plataforma lattes, e deixava 
um e-mail para contato e um endereço de MSN que criei 
especialmente para a pesquisa. Aos finais de semana, passava tardes e 
noites perambulando por saunas e cinemas pornôs no centro da 
cidade, hospedado inicialmente nas casas de amigos/as e, 
posteriormente, na casa de Danilo, que viria a ser meu principal 
colaborador nesse trabalho, além de ter se tornado um grande amigo 
[...] Tanto o pré-campo quanto essas primeiras conversas me ajudaram 
na delimitação do foco da pesquisa, bem como na elaboração 
processual do roteiro de perguntas que utilizei para as conversas 
presenciais. (BRAZ, 2010: p. 9-11) 

 

      Como demonstra o autor, durante as conversas virtuais muitos eram os momentos 

em que os entrevistados indagavam, por exemplo, suas preferências eróticos-sexuais e 

seu estado civil, afim de jogar com códigos que “decifraria” quem era aquele 

“pesquisador misterioso e de que posição de sujeito estava falando”, o que a partir do 

olhar de muitos entrevistados facilitaria o diálogo: 

 “Você é gay também?  
[por quê?] 
Porque aí fica mais fácil conversar” 
[João, 37 anos, ABC-SP, conversa via MSN] (BRAZ, 2010, p. ) 

 

A partir da percepção que tais questionamentos poderiam levar a 

problematizações acerca dos posicionamentos éticos e do “distanciamento etnográfico” 

diante de pesquisas como as que envolvem fluxos desejantes tão intensos, o autor 

comenta sobre o “ar de desconfiança” que permeou o seu percurso durante a realização 

do trabalho de campo, principalmente quanto a seu real interesse pelo tema e seu 

comportamento nos clubes de sexo. “Mas agora confessa, vai...”. Como nos conta o 

autor, não raras foram às vezes, seja em campo seja por colegas de disciplinas do 

doutorado, que suas intenções e a legitimidade de sua pesquisa foram questionadas, 

mais especificamente sobre sua prática ou não de sexo nos clubes.  

Desse modo, as descrições sobre sua vivência em campo atravessada pela nudez, 

permitiu além de, como nos conta o autor, “enxergar que nos clubes, ao se ficar nu, 
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paradoxalmente vestem-se outras roupas”, também possibilita que sejam abertos debates 

a cerca da necessária discussão a respeito das proibições proscritas da prática sexual em 

campo e do silenciamento da Antropologia frente a esta questão. 

 

Subjetividade e experimentações metodológicas  

 

A antropóloga Miriam Pillar Grossi (1992) nos leva a refletir sobre as questões 

subjetivas que bordam as relações intersubjetivas em campo. Ao mesmo tempo em que 

estamos tragando “o outro”, também somos tragados, experimentando uma “viagem 

antropológica” pré-discursivamente marcada por recomendáveis manuais, regras e 

códigos de conduta para lidar com o que instituímos como “outro”.  

Segundo a autora, ao repensar a experiência em campo a partir da subjetividade 

do/a antropólogo/a, discute o exercício do Trabalho de Campo pondo em questão a 

relação do/a pesquisador/a com seu objeto de estudo, uma preocupação até então 

recente da Antropologia, que colocava estes debates em posição periférica.  

Propõe, deste modo, analisar estas interações tomando como pressuposto a 

relação entre o antropólogo e seus informantes-colaboradores como central na 

elaboração de etnografias, conceitos e teorias na área antropológica. Ou seja, “pensar a 

diferença na interpreção como inerente à própria relação subjetiva que vai marcar 

indelevelmente cada Trabalho de Campo, experiência marcada pela biografia individual 

de cada pesquisador.” (Grossi 1992, p.8).  

Desse modo, destaca que os debates metodológicos e a autorreflexão sempre 

existiram na Antropologia, no entanto, os espelhos estavam voltados para os “exóticos e 

selvagens nativos”, não para nós mesmos/as e nossas práticas, estratégicas e afetos 

tecidos em campo. Para Grossi:  

 
a revalorização da experiência subjetiva do contato com o outro me 
parece estar profundamente ligada ao questionamento dos paradigmas 
da Antropologia feita tanto pelos Pós-Modernos quanto por algumas 
antropólogas feministas, que se propõem a repensar a relação 
sujeito/objeto a partir da ótica das relações de gênero (GROSSI: 1992; 
p.10)  
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A problematização da subjetividade do/a pesquisador/a na prática antropológica 

a partir dos conflitos vivenciados em campo ligados à corporalidade e sexualidade já 

começava a ser questionada por antropólogas como Margareth Mead e Ruth Benedict, 

que serão, inclusive, pioneiras a refletir sobre as culturas não só a partir do ponto de 

vista dos homens, mas também das mulheres, como nos conta Miriam Grossi ao 

destacar, em diálogo com Marilyn Strathern, que as mulheres trouxeram para a 

Antropologia as questões ligadas à subjetividade nas relações sujeito/objeto “por suas 

próprias “implicações” enquanto mulheres estudando mulheres, possibilitando a 

“emergência do subjetivo” no Trabalho de Campo” e as novas maneiras de pesquisar o 

“outro” e de se compreender neste processo (Grossi: 1992, p.11). 

Ora, mas se sabemos que não há um acordo delimitado para tratar as questões 

subjetivas na Antropologia, e nem para impor limites ao acesso ao corpo do outro e 

saber os caminhos que seguirão e guiarão o contato do outro conosco, a partir do 

momento em que a “busca pelo nativo” deixa de refletir o olhar opressor e colonizador 

do Homem envolto ao seu sistema heteropolítico, fazendo com que sejam questionados 

os valores etnocêntricos, androcêntricos e heterossexistas que estruturaram a 

Antropologia enquanto ciência, estamos, então, a criar, reinventar, e experimentar 

outras possibilidades de olhar e descrever o que estamos observando e vivenciando. 

Como nos mostra Miriam Grossi, “cada caminho reflete a forma individual e subjetiva 

do encontro de si mesmo a partir do encontro com o outro.” (1992, p.16); na busca do 

“outro”, encontra-se a “si mesmo”.  

Essa “viagem”, muitas vezes nos faz experimentar outras sensações, 

translúcidas, multidirecionadas, intraduzíveis, diga-se de passagem. Em campo, 

experimentamos o tempo do outro, nos alimentamos de novos temperos, nos tornamos 

aprendizes de boxe (Loïc Wacquant, 2002), adentramos em cafés e clubes de sexo 

(Miguel Vale da Almeida 1995 e Camilo Braz 2010), buscamos decifrar “novas 

línguas” e novos movimentos morando e indo para rua com as travestis de Salvador - 

BA (Kulik 2008 ), e também novas formas de encarar a aproximação e a partilha sem 

objeto; sem espelhos a serem trocados.  

Desse modo, de encontro às ideias de Miriam Grossi, os percursos teóricos, 

etnográficos e metodológicos experimentados por Camilo Braz (2010) em sua 

etnografia imprópria, trazem contribuições muito enriquecedoras para desdobrar as 
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elucidações acerca do método de observação direta em contextos de interação sexual, 

um debate ainda tímido na Antropologia.  

É certo que as questões relativas ao sexo não são novidade nem tabu na 

Antropologia. Malinowski, em 1929 relatou a vida sexual selvagem nas ilhas Trobriand, 

e Margaret Mead, em Sexo e Temperamento, publicado pela primeira vez em 1935, já 

questionava a universalidade masculina e feminina ao etnografar o comportamento 

sexual de povos primitivos da Nova Guiné.  

No entanto, o que é “novo” aqui é o estudo da própria sexualidade dos e das 

antropólogos/as e da possibilidade de experiência erótico-sexual em campo. Encarar a 

corporalidade do/a pesquisador/a como objeto de reflexão, possibilitando a emergência 

de questões que reflitam, em ultima instância, em que medida isso pode contribuir 

metodologicamente à Antropologia contemporânea.  

Camilo Braz (2010) parte da constatação de que a maioria das pesquisas sobre 

sexualidades realizadas no Brasil “tem como base metodológica entrevistas, conversas e 

questionários” (p.39). Ao se deparar com situações permeadas pelo desejo em campo, o 

autor abre campo reflexivo para um recente debate sobre a proibição prescrita do 

envolvimento afetivo-sexual em campo e ao incômodo silêncio da teoria antropológica 

em torno desta questão, que ignora as indagações atuais a respeito das implicações 

teórico-metodológicas e possibilidades interpretativas a partir de envolvimentos “mais 

íntimos” ou “além dos limites” em campo.  

Pondo em questionamento algumas premissas antropológicas, Braz (2010), ao 

criticar a neutralidade científica e o distanciamento etnográfico (assim como propunham 

os estudos feministas desde os anos 70), entende que deve-se ampliar a noção de 

consensualidade ao/à pesquisador/a, onde a escolha de se fazer ou não sexo em campo é 

algo que passa pela decisão individual do ou da antropóloga:  

 

É possível construir interpretações antropológicas de situações 
erótico-sexuais praticando sexo ou não, desde que nossa presença em 
campo, ou a maneira como somos nele materializados/as por nossos/as 
colaboradores, não permaneça invisíveis no nosso texto. (BRAZ: 
2010; p.43)  

 

Entendendo que durante a pesquisa é preciso ponderar o que vamos extrair da 

observação e o que estamos aprendendo com o movimento, e também que devemos 

ampliar as possibilidades e os caminhos que guiam nosso olhar e as formas que 
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enxergamos “o outro”, reconhecer que estamos socialmente posicionados/as e que nosso 

olhar traz o recorte das realidades que vivemos e das questões que atravessam nossos 

corpos e que respingam sobre o campo, torna-se um caminho possível para discussão 

sobre as dissonâncias e descompassos entre a ética institucional científica e a ética que 

(des)orienta as próprias vivências e visões de mundo do/a pesquisador/a. 

 

Sinestesia participante e desdobramentos etnográficos 

 

Em Aventuras de antropólogos em campo ou como escapar das armadilhas do 

método, Ruth Cardoso (1986) traz contribuições muito enriquecedoras para o debate 

metodológico acerca da observação participante a partir de um convite à reflexão sobre 

a dimensão subjetiva do papel militante do pesquisador e a desatenção a reflexão teórica 

sobre os caminhos da observação participante: 

  

Não deixa de ser interessante, para nós, antropólogos, esta valorização 
da observação participante, mesmo que, como escreveu Eurice 
Durhan, ela caminhe para a “participação observante”. Entretanto, 
como tradicionalmente mantemos maiores compromissos com estas 
técnicas de trabalho, estamos também obrigados a refletir sobre sua 
utilidade. (CARDOSO: p.95) 

 
Ao trazer questões que narram as transformações de tradições do exercício 

etnográfico e de formas de pensar as relações tecidas em campo, sobretudo no que diz 

respeito ao posicionamento do pesquisador com seu informante, a autora nos lembra 

que “orientações não-positivistas formularam novos lugares para a subjetividade no 

correr da observação participante”. Como exemplo, a autora destaca o artigo de Mintz, 

“Encontrando Taso, me descobrindo”, onde aborda a natureza intersubjetiva da relação 

entre pesquisador-objeto-informante-campo e, com isso, aponta para a importância da 

afetividade durante a pesquisa de campo. 

Partindo da ideia de que não há pesquisa de campo sem interação, sem o 

contágio entre culturas, e também que, em campo, nossos passos caminham sob 

camadas marcadas por conflitos de alteridade, por camadas abaixo e acima da terra e 

por espaços invisíveis e intraduzíveis de memórias, a questão que se coloca é que cada 

vez mais nos deparamos ou ouvimos e lemos relatos etnográficos de situações em 

campo que não se encaixam nos manuais teoricamente fundamentados e elaborados 

para o exercício etnográfico.  
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Helio Silva (2009), em Andar e ver, ao narrar as tensões prévias e as 

expectativas e “prevenções” que rondam o fazer etnográfico, torna frutífero o debate 

metodológico sobre a atividade do etnógrafo questionando: “seria possível prescrever, 

com exatidão, atitudes, postura e procedimentos de um etnógrafo no campo?” (p. 177). 

Sabe-se que nenhum etnógrafo vai a campo se não guiado por dúvidas, questões 

e incertezas, e que tais interrogações se distendem em muitas outras pelo percurso 

empírico, onde o modo como o etnógrafo transita em campo, assim como sua 

observação e versão dos significados do que aconteceu, acaba por constituir e negociar a 

identidade e o lugar do próprio pesquisador. Como sugere o autor, as projeções de si, os 

papéis que preenche, os recortes recolhidos, e ainda como se dá sua inserção e acolhida 

em campo, deve levar em consideração que,  

 

o trajeto no campo não decorre apenas dos móveis do etnógrafo. O 
campo é também um território demarcado, com limites que impõem 
múltiplos significados aos percursos trilhados ou possíveis e muitas 
fronteiras, zonas de transição, ambiguidade. Esse andar pelo espaço 
delimitado no qual a pesquisa transcorre permite que o etnógrafo se 
situe, isto é, adquira naquele contexto um lugar e uma identidade. 
Trata-se de um percurso marcado pela interação. Ora, interagir pela 
participação nos rituais, nos trabalhos, no lazer e pela interlocução nas 
entrevistas informais, nas conversas suscitadas pela participação, nos 
bate-papos que até parecem escapar dos desígnios do trabalho de 
campo. (SILVA, 2009, p. 178) 

 

De encontro a este diálogo, as ideias de Roberto Cardoso de Oliveira, em O 

trabalho do antropólogo, problematizam o olhar, ouvir e escrever, que, como aponta o 

autor, não são neutros e isentos de convenções culturais que trazem as marcas do 

contexto histórico e cultural dx antropólogx e da realidade a qual está inseridx.   

A domesticação teórica do olhar muitas vezes não nos permite observar que em 

cada contexto se faz necessária uma negociação específica àquele campo, e também o 

próprio movimento e dinâmica dos conceitos, teorias e métodos etnográficos, que 

espelham a própria crise da matriz curricular antropológica e dos conceitos e métodos 

explicativos, tais como marxismo e o estuturalismo, e que se expressam, 

indelevelmente, no exercício etnográfico. (OLIVEIRA: 2000) 

A metodologia etnográfica sugere, deste modo, o deslocamento e 

desenraizamento da forma de ver e sentir, abrindo espaço às multisensações em campo. 

O movimento e a mudança nas formas de sentir o método e o campo e nossa circulação 
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e tropeços por ele, são pensadas, aqui, como característica elementar da percepção da 

nossa relação com o que instituímos como “outro”. Assim, retomo as ideias de Hélio 

Silva sobre a fluidez etnográfica:  

 
A possibilidade aberta por tal perspectiva que se concentra nesse ato 
de fuir, nesse escoamento ou movimento contínuo de algo que segue 
um curso, que sugere alternância, transbordamentos, superabundância 
que extravasa os limites de cada série delimitada analiticamente, que 
impõe ao etnógrafo o que é excessivo na experiência e que se acumula 
de forma imponderável na sucessão dos acontecimentos. [...]. Estar 
atento a essa economia de trocas entre essas dimensões do trabalho é 
ainda estar aberto às sugestões que essas atividades podem influir. 
Influir é inspirar e sugerir. Influir é fazer penetrar no ânimo. Influir é 
exercer influência em ou sobre. Estar aberto para as contribuições das 
próprias atividades. (SILVA, 2009; p. 185-186) 

 
Desse modo, com relação ao trabalho de campo, pode-se dizer que a observação 

etnográfica experimentada por Camilo Braz (2010) cruzam e aguçam estas reflexões e 

sugerem o deslocamento e ampliação do campo de visão ao corpo e à corporalidade do 

etnógrafo. Um olhar com e pelo corpo, uma espécie de cartografia corporal que parte do 

corpo dx próprio pesquisador/a. Um corpo inevitavelmente afetado pelos contágios 

inerentes ao contato com o outro. O contágio, aqui, pensado como expressão máxima e 

mais nobre do movimento e da interação. 

Deixar-se levar. Colocar-se à deriva e às potencialidades do acaso. Enterrar 

velhos paradigmas. Adentrar a espaços e a estórias negadas pelo glamour da ciência 

positivista. Propor curvas e linhas de fuga, não mais linhas duras e fixas. Entrelinhas, 

reticências, e não pontos finais.  

As notas impróprias de Camilo Braz apresentam-se, desse modo, por 

questionamentos a respeito da dimensão da observação e da participação na etnografia, 

e foram fundamentais para (re)orientar as formas de pensar o corpo e os fluxos 

desejantes em campo, e, com isso, o próprio lugar cultural e social da Antropologia. 

(Des)vestir-se de antropólogo. Tirar-se ou deixar-se no armário. Conhecer novas 

posições. Roupas achadas e perdidas pelos caminhos. Atentar à edumentária 

antropológica e, com isso, a prática etnográfica, não mais encarada de forma celibatária 

e sustentada pelo “mito do antropólogo assexuado” (BUFFON: 1992). 
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