
domesticada: BDSM e consentimento sexual” (Zilli, 2018), a ideia que fundamenta o painel
apresentava o tema do consentimento em pesquisas sobre processos de medicalização.
Contando com exposições de Bruno Zilli, Jane Russo e Rachel Aisengart Menezes, sob a
coordenação de María Elvira Díaz-Benítez, foram discutidas as interfaces entre consentimento,
poder médico e os objetos associados ao nascimento, à sexualidade e à morte.

A partir do diálogo então iniciado desenvolveu-se a ideia de um dossiê que reunisse trabalhos
cujos temas permitissem ampliar as reflexões sobre os limites e as fronteiras do ato de
consentir, em múltiplas interseções e objetos de análise. Ao conceber o dossiê, estendemos
convites para submissão de artigos a pesquisadores que trabalhassem com objetos similares,
desde a discussão sobre a agência de pacientes diante do poder médico e processos de
medicalização, passando por outras dimensões da determinação individual, como os campos
da moral e do direito. Após processo de avaliação duplo-cego por pares, os artigos aqui
reunidos abordam diversas direções sobre a discussão inicialmente sugerida.

No painel que deu origem a estas discussões, Bruno Zilli apresentou o tema de sua pesquisa de
mestrado, retomada no pós-doutorado e sintetizada no livro então em lançamento (Zilli, 2007;
2009; 2018). A partir de uma análise do discurso de  legitimação do BDSM em comparação com
as classificações psiquiátricas sobre a sexualidade, sua análise identifica o consentimento em
ambos os campos como uma categoria que articula uma sexualidade legítima, e que serviu de
fio propositivo para reflexões sobre os limites da capacidade de consentir, em especial em sua
interface com processos de (des)medicalização.

Imaginação sociológica

imaginação sociológica é a capacidade
do pesquisador de olhar para um
fenômeno social, que observou no
mundo, e pensar a partir das teorias
que conhece.

como   construir,   então,  a sua   capaci-
dade de imaginar sociologicamente, o
que vê?

não há outro caminho senão lendo,
estudando, aprendendo os conceitos,
relacionando autores, fazendo ligações
sobre suas teorias. voltamos com isso
ao papo da semana que se encerra:
não é genialidade, é suor purinho. é
trabalho.

não há outro caminho senão lendo,
estudando, aprendendo os conceitos,
relacionando autores, fazendo ligações
sobre suas teorias. voltamos com isso
ao papo da semana que se encerra:
não é genialidade, é suor purinho. é
trabalho.

Continue lendo clicando aqui.
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Consentimento e poder médico: reflexões
sobre dor, violência e prazer
Por María Elvira Díaz-Benítez, Bruno Zilli, Jane Russo, Rachel
Aisengart Menezes

EQUIPE

Adriana Ornellas
Bibliotecária 

Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo

BFK em casa, 5 out., n.24, 2020.

BFK EM CASA   |   24
    

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

Indicação de texto
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Foto escultura Paolina Borghese Bonaparte as Venus
Victrix, de Antonio Canova
Fonte: Arteblog

Por

Este dossiê debate a noção de consentimento,
como ela tem se tornado central na definição e
no agenciamento de certos diagnósticos,
protocolos e práticas do campo da saúde, bem
como em outras vivências em que a autonomia
corporal ou moral do indivíduo sofre
atravessamentos múltiplos, em especial no que
diz respeito a temas vinculados à gestão de
experiências de prazer, dor e violência.

Fazem parte destas reflexões pesquisas
documentais ou etnográficas sobre a
medicalização da sexualidade, como no caso de
diagnósticos psiquiátricos; a gestão do nascer,
como no movimento pelo parto humanizado e
da humanização do morrer, como nas
discussões em torno do direito à eutanásia e ao
suicídio assistido. Essa temática ainda conta
com abordagens sobre ética, autoridade
médica e processos de desmedicalização.

A tessitura deste dossiê tem início com as
reflexões empreendidas por ocasião do painel
de mesmo nome, realizado em 26 de Junho de
2018, no Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Marcando o  lançamento do  livro  “A perversão  

https://www.instagram.com/p/CEPJCUnpo4Q/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


A tessitura deste dossiê tem início com as reflexões empreendidas por ocasião do painel de
mesmo nome, realizado em 26 de Junho de 2018, no Instituto de Medicina Social da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Marcando o lançamento do livro “A perversão domesticada: BDSM e
consentimento sexual” (Zilli, 2018), a ideia que fundamenta o painel apresentava o tema do
consentimento em pesquisas sobre processos de medicalização. Contando com exposições de
Bruno Zilli, Jane Russo e Rachel Aisengart Menezes, sob a coordenação de María Elvira Díaz-
Benítez, foram discutidas as interfaces entre consentimento, poder médico e os objetos
associados ao nascimento, à sexualidade e à morte.

Leia na íntegra clicando aqui. 

María Elvira Díaz-Benítez é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Sugestão de conteúdo

Para divulgar textos, sugerir conteúdos, divulgar
publicações ou eventos, envie-nos um e-mail para

bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto 
BFK em casa - Sugestão

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Revista Serrote, jul., ed.esp., 2020.
Acesse aqui. 

Religião & Sociedade, v. 40, n. 2, 2020.
Acesse aqui.

Revista de Ciências Sociais, v. 51, n. 2,
2020. Acesse aqui.  

Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, v. 18, n. 3, 2020. Acesse aqui.

NA MÍDIA

Indianismo e a Natividade Dialética. 
 Leia aqui. 

Países africanos exigem indenizações
por danos da colonização europeia. 
 Leia aqui.

O legado antifascista de Walter
Benjamin. Veja aqui.

Aldeias na mira do tráfico. Leia aqui.

Se você tem uma biblioteca particular
em casa, e tem interesse em organizar
os seus livros, confira a dica do
bibliotecário Moreno Barros, da
@bibliotecadoct , que apresenta o
aplicativo LibraryThing como uma
opção gratuita e fácil de usar.

Clique aqui para ver o vídeo.

Fonte: SiBI UFRJ

Para quem não estiver se sentindo bem
emocionalmente, a UFRJ oferece um
canal de apoio psicossocial com um
grupo de profissionais das áreas da
saúde mental, saúde do trabalhador e
bioética.

O público alvo deste projeto é a
comunidade da UFRJ envolvida no
enfrentamento ao COVID-19 e alunos de
graduação e pós graduação da UFRJ.

No site do projeto, há um formulário para
quem procura por atendimento
psicossocial e um fale conosco para uma
conversa através de vídeo.

Clique aqui para acessar o site do
projeto.

6021 - publicação periódico e/ou técnica
6022 - artigo em publicação periódica
6023 - referências
6024 - numeração progressiva 
6027 - sumário
6028 - resumo
10 719 - relatório técnico e/ou científico
10 520 - citações em documentos
14 724 - trabalhos acadêmicos
15 287 - projeto de pesquisa
15 437 - pôsteres técnicos e científicos

O SiBI tem um manual de normalização de
teses e dissertações com as principais regras
de normalização.

Clique aqui para abrir o manual.

Qualquer dúvida ou pergunta sobre
normalização, entre em contato através do
formulário de atendimento clicando aqui ou
envie um e-mail para a biblioteca com a sua
dúvida.

Segue uma lista de algumas normas que
você precisa conhecer para normalizar um
trabalho ou publicação acadêmica.

Lembrando que elas podem ser visualizadas
através do acesso Proxy, na intranet. Clique
aqui. 
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